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Resumo 

O Estágio Profissional apresenta-se como o último passo da formação inicial e 

é o espaço onde são postos à prova, no contexto real de ensino, todos os 

conhecimentos adquiridos durante o caminho académico previamente 

percorrido. São inúmeros os desafios e as aventuras que o Estudante 

Estagiário atravessa durante este percurso e, a análise dos mesmos é 

fundamental para o seu desenvolvimento profissional. O documento 

apresentado transparece a riqueza desse trajeto e a reflexão em torno da ação 

pedagógica e social inerente à realidade que foi vivida. Este relatório está 

organizado em seis capítulos: o primeiro diz respeito à “Introdução”; o segundo, 

“Enquadramento Pessoal”, faz uma breve apresentação acerca das minhas 

vivências desportivas, das minhas escolhas académicas e apresenta as 

expectativas que tinha para esta fase marcante da minha formação; de 

seguida, o “Enquadramento Institucional”, expõe as características do processo 

de estágio, caracteriza o meio onde este foi realizado e apresenta os grupos 

que deram vida a esta experiência, o Núcleo de Estágio, o Grupo de Educação 

e as Turmas; o quarto capítulo é relativo ao “Enquadramento Operacional” e 

está dividido em três áreas. A Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem reflete acerca da conceção de ensino e do seu planeamento, a 

Área 2 – Participação na escola e Relações com a Comunidade retrata as 

atividades em que me envolvi durante o ano de estágio e de que forma é que 

elas me influenciaram enquanto profissional e, a Área 3 – Desenvolvimento 

Profissional que faz uma abordagem aos aspetos que contribuíram para a 

minha formação. Posteriormente, o capítulo cinco é relativo ao “Estudo de 

Investigação” desenvolvido dentro da temática dos modelos de ensino e, por 

fim, o capítulo seis apresenta uma reflexão acerca do processo de estágio e 

dos sentimentos que este provocou. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSINAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

FORMAÇÃO INICIAL; MODELOS DE ENSINO; APRENDIZAGEM. 
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Abstract 

The Internship appears as the last step of initial training and it is where all the 

knowledge acquired during the previous academic path is tested in the real 

teaching context. The interns face numerous challenges and adventures during 

this journey, and their analysis is critical to their professional development. This 

paper reveals the richness of this path and a reflection on the educational and 

social action inherent to the reality that was lived. This document is organized 

into six chapters: the first is the "Introduction"; in the second one, "Personal 

Framework", there is a brief presentation of my sports experiences, my 

academic choices and it presents the expectations I had for this remarkable 

stage in my education; then the "Institutional Framework", outlines the 

characteristics of the internship process, characterizes the environment in which 

it was done and shows the groups that have given life to this experience, the 

Intern Nucleus, the Physical Education Group and the classes; the fourth 

chapter refers to the "Operational Framework" and is divided into three areas. 

Area 1 - Organization and Management of Teaching and Learning reflects 

about the teaching design and planning, Area 2 - Participation in School and 

Community Relations portrays the activities in which I got involved during the 

internship year and how they influenced me as a professional and, in Area 3 - 

Professional Development, there is an approach to aspects that contributed to 

my training. Chapter five subsequently focuses on the "Research Study" 

developed within the theme of teaching models and, finally, chapter sixth 

presents a reflection on the internship process and the feelings that this caused. 

 

 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; PHYSICAL EDUCATION; 

INITIAL EDUCATION; EDUCATION MODELS; LEARNING. 
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1. Introdução 

O Estágio Profissional (EP) abrange variadas tarefas que colocam o Estudante 

Estagiário (EE) numa situação de constante observação e reflexão da sua 

prática. O Relatório de Estágio (RE) é o documento que expressa por palavras 

as valiosas vivências com que o EE foi confrontado durante este ano de 

formação. Por isso, é um testemunho pessoal e único de uma experiência que 

me transformou enquanto pessoa e que me formou enquanto profissional. 

Nóvoa (2004, p. 5) expõe a necessidade “da construção de narrativas sobre as 

nossas próprias histórias de vida pessoal e profissional (…) dessa necessidade 

de cada um se encontrar a si próprio como modo de adquirir uma maior 

consciência do seu trabalho como educador” e, é nesta perseguição pela 

análise constante da minha postura enquanto professora e da minha ação 

enquanto pessoa, que desenrolo este documento. 

O meu EP foi realizado na Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas 

(EBSRF) no ano letivo 2015/2016 e foi eximiamente acompanhado e 

encaminhado pela Professora Cooperante (PC), pela Professora Orientadora 

(PO) e pelos meus colegas de Núcleo de Estágio (NE). Foi neste contexto que 

tive a oportunidade de aplicar e adaptar à realidade os conhecimentos que 

adquiri durante o meu percurso académico e de confrontar a teoria com a sua 

aplicabilidade uma vez que o EP se apresenta como um “espaço/tempo de 

fundamentos teóricos e práticos, de diálogo, de descoberta de caminhos e de 

possibilidades de superação de obstáculos…” (Sérgio, 2014, p. 24). 

Este documento está dividido em seis capítulos e organizado tendo em conta 

as Normas e o Regulamento do EP (Matos, 2014a ; Matos, 2014b).  

O primeiro capítulo diz respeito à “Introdução” e tem como objetivo 

contextualizar o trabalho desenvolvido. 

 O segundo, “Enquadramento Pessoal”, faz uma breve apresentação acerca 

das minhas vivências desportivas, das minhas escolhas académicas, 

explicando de que forma é que estas situações foram limando a minha 

personalidade e apresenta as expectativas que tinha para este EP, um 

processo que considero marcante na minha formação.  
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De seguida, o “Enquadramento Institucional”, expõe as características do 

processo de estágio, caracteriza o meio onde este foi realizado e apresenta os 

grupos que deram vida a esta experiência, o NE, o Grupo de Educação Física 

(GEF), a minha turma residente (TR) e a turma partilhada.  

O quarto capítulo é relativo ao “Enquadramento Operacional” e está 

decomposto em três áreas. A Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem reflete acerca da conceção de ensino e do seu planeamento nos 

três níveis propostos, o planeamento anual (PA), a Unidade Didática (UD) e o 

plano de aula. A Área 2 – Participação na escola e Relações com a 

Comunidade, retrata as atividades em que me envolvi durante o ano de 

estágio, desde dos eventos do GEF, passando pelo Desporto Escolar (DE) e 

pelo projeto Eco-Escolas até à direção de turma, explicando de que forma é 

que elas me influenciaram enquanto profissional . A Área 3 – Desenvolvimento 

Profissional faz uma abordagem aos aspetos que globalmente contribuíram 

para a minha formação.  

Posteriormente, o capítulo cinco é relativo ao “Estudo de Investigação” que 

pretendeu responder à minha curiosidade relativa à aplicação de alguns 

modelos de ensino na modalidade de atletismo e à percepção que os alunos 

têm em relação aos mesmos.  

Por fim, o capítulo 6, “Vê-los chegar, ajudá-los a crescer e deixá-los partir” faz 

uma reflexão acerca da minha passagem pelo EP, confrontando o que aprendi 

com o que senti e faz referência à parte mais sentimental deste processo 

relativa à relação que construímos com os nossos alunos dentro do processo 

de ensino aprendizagem. 
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2. Enquadramento Pessoal 

2.1. Apresentação  

Falar sobre mim, neste contexto, é algo ingrato. As informações standard são 

de simples descrição e muito objetivas contudo, o que é realmente importante 

nesta etapa académica são descrições mais profundas sobre a minha 

personalidade, porque o que somos está muito presente no que fazemos e, 

essa introspeção mais detalhada é muito complexa. 

Chamo-me Margarida, rumo às 23 primaveras e nasci a 13 de dezembro de 

1993. O meu pai é do norte e a minha mãe do Alentejo. Infelizmente, não tenho 

traços caraterísticos de nenhuma zona em especial mas apresento uma 

mistura das maravilhas que ambas as regiões ostentam, sendo que o sotaque 

é o que mais me distingue dos amigos tripeiros. 

Fui, durante muitos anos, a princesa da família. Agradeço por nunca me terem 

dado tudo o que pedia e por, mesmo assim, nunca me ter faltado nada. Cresci 

rodeada de amor, acredito que seja por isso que sou um coração mole. Vejo 

sempre o bem antes de me atrever a observar o mal, para mim só existem 

copos meio-cheios e não há tempestade que não traga bonança. Deixo-me 

abraçar por este positivismo, por vezes ingénuo, para encarar os desafios que 

se atravessam no meu caminho, não há problema que não tenha solução.  

Sou muito expressiva e opino sobre tudo, levo muitas discussões até à 

exaustão que me faz sair vitoriosa, não me contento com o razoável e quero 

sempre fazer tudo. A persistência faz parte do meu dia-a-dia, foi assim que me 

ensinaram a viver. Por muito incentivo que possa vir de fora, eu é que tenho de 

produzir o meu próprio futuro. 

Frequentei o Jardim-Escola João de Deus de Penafiel no ensino pré-escolar e 

1º ciclo, uma escola acolhedora onde todos se conheciam e as professoras 

eram tratadas pelo nome próprio. Foi nesta altura que comecei a experimentar 

o desporto.  

Iniciei-me na patinagem com 5 anos e terminei a “carreira” já com 18, com um 

currículo do qual me orgulho bastante. Alcancei resultados interessantes mas 

mais importante que os palmarés foram as aprendizagens que retirei desta 
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experiência. O desporto forma pessoas e aliá-lo a uma vertente académica, 

muito regrada, levou-me a desenvolver a minha responsabilidade, autonomia, 

esforço, persistência e companheirismo. Olho sempre para as minhas vivências 

desportivas como um campo de batalha. Um dia estamos a ganhar, no dia 

seguinte estamos a perder e treino a treino vamos combatendo as nossas 

dificuldades e aprimorando as nossas ações. Travei esta guerra, contra mim 

mesma, sempre que calçava os patins. A vontade de ser melhor do que era 

desenvolveu um espírito de entrega, de superação e de dedicação que não 

teria, se não tivesse sido confrontada com os obstáculos da competição. É 

assim no desporto, é assim na vida e foi assim, “debaixo de fogo”, que moldei 

quem sou. 

Lembro-me de dizer que queria ser Professora de Educação Física (EF), 

andava fascinada com o desporto e com o ambiente que se vivia na sua 

prática. No entanto, à medida que fui crescendo, fui delineando percursos 

diferentes que fugiam desta área. Todas as incertezas encontraram solução 

quando os resultados dos pré-requisitos me reconheceram como “apta”…Não 

há amor como o primeiro! 

Enche-me de orgulho dizer que faço parte da Turma de 2011 desta nobre casa 

que escolhi para o meu percurso universitário. A Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP) é um local muito especial. Este não é o 

espaço para conversas de circunstância e relações superficiais. As pessoas 

daqui partilham a mesma paixão, travam a mesma luta, caminham juntas jogo 

após jogo e prova após prova. Aqui não é possível esconder quem somos, as 

tarefas que nos propõe e os obstáculos que atravessamos fazem sobressair 

quem realmente somos. Na FADEUP vivemos desporto…Haverá lá melhor 

forma de formar profissionais! 

Nesta casa tive a oportunidade de me cruzar com inúmeras personalidades do 

desporto e com professores internacionalmente reconhecidos nas suas áreas. 

Procurei sempre absorver tudo o que me tentaram ensinar mas foram muitos 

os momentos em que senti que não era bem esta a formação que procurava. 

Segui pelo ramo de treino de alto rendimento na modalidade de basquetebol, 

uma área que despertou o meu interesse por ser a modalidade praticada pelo 
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meu irmão. Neste campo foram muitos os desafios que atravessei, era tudo 

muito novo para mim e isso originava uma curiosidade acrescida.  

A escola de formação Dragon Force abriu portas à minha iniciação na 

modalidade e acolheu-me durante o meu processo de estágio. Foi neste 

espaço que adquiri conhecimentos de gestão e liderança cruciais para um bom 

desempenho como treinadora. Privei com treinadores de topo e com jogadores 

muito reconhecidos e enriqueci, de uma forma muito valiosa, o meu 

conhecimento na modalidade mas as verdadeiras aprendizagens prendem-se 

com as relações e a ética profissional. Num clube com tanta história e prestígio 

o peso do símbolo que carregamos ao peito é enorme e a responsabilidade, 

que nos é inconscientemente imposta por esta marca, desenvolve 

características de comprometimento e deontologia com muito valor. 

Fui para a faculdade para ser professora de EF e era esse o caminho que 

pretendia seguir no 2º ciclo de estudos. O primeiro ano deste mestrado é uma 

lufada de ar fresco no percurso académico dos futuros professores. Neste ciclo 

todas as unidades curriculares faziam sentido e iam ao encontro das nossas 

necessidades e interesses, contrariando o plano de estudos da licenciatura. 

Para além da riqueza de conteúdos, fui muitas vezes confrontada com várias 

perspetivas distintas e formas de trabalho muito diferentes o que me deu uma 

panóplia de metodologias por onde me guiar.   

Às vezes imagino que existe uma estrelinha a abrir-me portas para 

experiências preciosas. Pude deixar a minha marca na associação de 

estudantes, fiz parte do conselho pedagógico, permaneci no Futebol Clube do 

Porto após o meu estágio e, neste momento, integro o projeto Run4Excellence 

onde tenho contacto com atletas de elite de várias modalidades e onde sou 

acompanhada por uma equipa de profissionais de excelência. Que o meu 

trabalho continue a trazer a sorte que me tem acompanhado… 

2.2. Expectativas Iniciais 

Este EP foi a etapa final para o início da minha carreira como professora de EF. 

Segundo Pacheco (1995, cit. por Lima et al., 2014, p. 79), “a passagem a 

estagiário significa uma descontinuidade tripartida da instituição de formação 
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para a escola, de aluno para professor, da teoria para a prática, destacando-se 

como fortes e marcantes fatores de socialização no contexto prático em que se 

passa a atuar e os elementos que têm a responsabilidade de o avaliar”. Voltar 

a entrar na escola, 4 anos depois, enchia-me de sentimentos contraditórios. 

Por um lado tinha uma enorme curiosidade em estar do lado dos crescidos por 

outro, receava não estar à altura, transparecia ideias claras e projetos bem 

traçados quando na minha cabeça vagueavam incertezas, tentava mostrar-me 

despreocupada com a impressão que causava mas passava a noite a pensar 

que roupa me deixaria com um ar mais profissional e que palavras me fariam 

soar mais competente. Foi nesta tempestade de pensamento que dei o me 

primeiro passo, com o pé direito, na entrada da EBSRF. 

Este passo foi antecedido de um grande nervosismo e de uma atenta leitura de 

um artigo do Wikihow - “15 passos para ser um bom professor estagiário”, por 

alguma razão senti que estas dicas me dariam algum alento. Como escreveu 

Flores (2006, cit. por Batista, 2014) este início é vivido com emoção e 

entusiasmo, mas também com alguma apreensão e ansiedade face às novas 

responsabilidades. Não conhecia a escola, nem as suas pessoas. Contudo, as 

opiniões que ouvira sobre a instituição e a sua comunidade foram de tal 

maneira positivas que idealizei um “castelo encantado” na conhecida freguesia 

de Cedofeita. Escolhi o Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas não só 

pelos bons feedbacks e comentários que fui tendo por parte dos colegas que lá 

estiveram mas também pelo sucesso que vi o antigo NE ter, pela localização e 

pelas suas instalações desportivas. 

É nesta fase que respiramos entusiasmo, sonhamos em mudar centenas de 

vidas através da nossa prática, acreditamos que podemos fazer com que todos 

aprendam tudo e que todos os alunos vão gostar de nós, imaginamos que 

vamos silenciar a turma com a nossa presença e as nossas brilhantes ideias e 

idealizamos palmadinhas nas costas dos professores mais experientes e uma 

oferta de emprego por parte da direção porque nunca existiu ninguém como 

nós (Cole e Knowles, 1993 cit. por Caires, 2001). Apesar de todo o positivismo, 

comecei o ano letivo com medo, dúvidas e voz tremida mas comecei onde 

queria e com quem escolhi, pelo que sabia que esta jornada tinha tudo para dar 
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certo. Estava num espaço que me iria ajudar a solucionar problemas e que me 

iria dar todas as condições para pôr em prática tudo o que aprendi. 

A peça principal desta experiência foram as turmas que acompanhei durante 

todo o ano. Para eles fui uma professora, para mim eles foram os meus 

primeiros alunos, aqueles que levarei comigo para o resto da vida, os que 

foram inesquecíveis, os que me fizeram descobrir o ensino, os que me 

tornaram apaixonada por esta profissão.  

A minha TR era um 11ºano do curso científico humanístico de ciências e 

tecnologias. Percebi desde logo o diamante que me tinha saído na rifa, os 

elogios vinham de todos os professores, falavam-me de alunos de referência, 

empenhados, disponíveis e com grandes ambições. Sabia que já estavam 

familiarizados com o estágio pedagógico mas pensava muito na perceção que 

eles teriam da minha competência uma vez que não era uma “professora a 

sério” como os outros. No entanto, talvez pela proximidade etária, ia confiante 

na construção de uma boa relação com a turma, fiz o mesmo percurso que eles 

e poderia rever-me e perceber alguns dos dilemas que enfrentavam. 

Dificilmente chegaria a todos da mesma maneira mas sabia que tinha a 

capacidade de resolver os conflitos que surgissem. É com tempo que as coisas 

se constroem e sabia que a amizade acabaria por surgir, depois de se criaram 

bases sólidas de respeito e trabalho. Vinha com pressa de criar esta 

proximidade, ainda não os conhecia e já gostava deles porque eram os meus 

primeiros alunos, mas sabia que precisava de uma distância inicial para me 

certificar que o controlo e as regras ficavam bem estabelecidos. Fui sempre a 

mais nova em todo o lado e, assumir um papel onde me obrigavam a crescer 

trazia-me algumas inseguranças pelo que sabia que ia assumir uma postura 

mais assertiva na fase inicial deste estágio. 

Já no segundo ciclo, na turma partilhada, acreditava que a minha atuação iria 

ser mais natural. Estava habituada a lidar com estas faixas etárias no treino e 

para além de estar mais familiarizada com os comportamentos característicos 

dos meninos do 6º ano sempre gostei das crianças desta idade pela sua 

sinceridade e ingenuidade. Acreditava que o facto de não lecionar nenhuma 
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UD no 1º período também me dava mais tempo e espaço para os conhecer e 

para aprender a gerir os comportamentos desviantes que por vezes tinham.  

Estava particularmente entusiasmada com as diferenças que iria sentir na 

minha atuação perante estas duas plateias. Tudo era diferente entre estas 

duas turmas, as atitudes, as vivências pessoais, a postura em relação à EF, a 

resposta aos estímulos e a velocidade da aprendizagem. Apesar de me gerir 

pelas mesmas diretrizes, era claro que a minha ação teria de ser adequada a 

cada um dos momentos e tinha curiosidade em descobrir em que medida o 

meu comportamento enquanto professora se alterava neste dois campos. 

A expectativa em relação à dinâmica escolar era muita. A sala dos professores 

sempre foi o local proibido, o corredor onde ninguém queria passar, a porta por 

onde todos tentavam espreitar e, eu estava lá dentro e era um deles. Funcionei 

como uma esponja observadora porque queria saber tudo sobre este espaço, 

sobre as pessoas e sobre o comportamento do professor fora da sala de aula. 

Esperava um GEF sorridente e bem-disposto, é assim que, enquanto alunos, 

olhamos para estes professores. Sabia que seriam simpáticos e cordiais mas 

acreditava que, devido à colocação de professores e à chegada de novos 

membros para além dos estagiários, a nossa integração fosse mais natural. Os 

novos professores e nós, aspirantes a professores, perfazíamos mais de 50% 

da população do Gabinete pelo que não éramos só nós a não conhecer as 

dinâmicas da escola, as suas burocracias e as regras informais pelas quais nos 

devemos reger para não arranjar problemas. Estávamos quase todos a 

começar e acreditava que esta descoberta conjunta nos levasse a criar uma 

relação mais próxima com o grupo.  

Como escreveu Caires (2001, p. 68) “ dadas as múltiplas exigências inerentes 

a esta transição, a presença de alguém que acompanhe o aluno poderá ser 

determinante na construção deste novo ator”. Este acompanhamento foi feito 

pela PC, a pessoa mais importante deste processo. O primeiro impacto foi 

muito positivo, lembro-me de confirmar todas as opiniões que tinha recolhido, 

uma professora experiente, dedicada e exigente com ela mesma. Ao contrário 

do que esperava fui logo tratada como uma professora, explicaram-me as 

regras do jogo, apresentaram as instalações, deram-me as chaves do gabinete 
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e o trabalho começou na hora. Senti, naquele momento, que ia poder explorar 

a profissão e, era isto que procurava, alguém que me guiasse mas que não me 

desse as soluções, alguém que me desse liberdade para experimentar mas 

que estivesse alerta para os erros que iria cometer. Percebi que tinha nesta 

figura um pilar para o meu caminho, acreditei que dali vinha todo o apoio de 

que precisaria.   

Relativamente à comunidade escolar o sentimento não foi tão positivo. O 

alarme surgiu ainda nas apresentações onde percebi que, de forma geral, se 

dá pouco valor à disciplina de EF. Sei que as políticas implementadas não 

ajudam e que a ânsia de bons resultados é muita mas tem de haver abertura 

para mostrar que esta disciplina tem realmente um marco determinante nos 

estudantes. Olhar para a EF como o entretenimento para os alunos está 

errado, principalmente porque a cultura desta disciplina “ não compadece com 

facilitismo, relativismo, deixa-andar e nivelamento por baixo” (Bento, 20 de 

junho de 2012), pelo que olhar para este currículo de forma indiferente e 

inferior, enfraquece o rigor educativo da instituição e, consequentemente, a 

vontade, que os docentes da área tanto se esforçam para ter, por forma a 

manter vivos os valores do desporto. Com este sentimento bem presente, 

entrei no estágio preparada para as situações desagradáveis que poderiam 

surgir durante o ano no que toca ao respeito pela disciplina e pelas suas 

instalações. Senti que a revolta com esta descredibilização ia ser feita, 

maioritariamente, dentro das paredes do gabinete e que pouco se poderia 

reivindicar. 

O meu porto de abrigo nesta jornada seria o meu NE. Felizmente, mantive os 

colegas que me acompanharam no primeiro ano deste ciclo de ensino e já 

tinha facilidade em trabalhar com eles (à nossa maneira), independentemente 

das divergências que existem nos objetivos e ideias de cada um, conseguimos 

ajudar-nos. Mais do que o meu núcleo, são meus amigos e acreditava que a 

esta junção daria resultados muito positivos. 

Desejava, acima de tudo, conseguir retribuir o apoio que recebi desta escola 

dos seus profissionais e dos seus alunos e desenvolver um trabalho que 
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orgulhasse quem se envolveu neste percurso comigo… Acredito que consegui 

alcançar esse objetivo. 
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3. Enquadramento Institucional 

3.1. Estágio Profissional  

O regulamento do EP (Matos, 2014b) refere que este processo cumpre com 

diretrizes legais do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e do Decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de fevereiro. Estas orientações preveem uma uniformização dos 

estágios e assumem-se como um guião para o desempenho do EE. 

As normas orientadoras do EP mostram-nos que “o objetivo do Estágio 

Profissional assenta na integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão”(Matos, 

2014a, p. 3) 

É através deste contexto que nos é dada a possibilidade de aplicar todos os 

conhecimentos adquiridos durante anos de formação por isso, segundo as 

normas, este EP apresenta-se como um “projeto de formação do estudante 

com a integração do conhecimento proposicional e prático necessário ao 

professor, numa interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando 

o conhecimento no espaço escolar”(Matos, 2014a, p. 3). Desta forma é 

possível desmistificar as conceções teóricas que trazemos connosco e 

descobri de que forma é que esse suporte nos pode sustentar e enobrecer a 

prática. 

O ano de estágio é, por estas razões, um período de descoberta da profissão. 

Esta descoberta é guiada e acompanhada por professores experientes 

contudo, são muitos os caminhos que percorremos sozinhos uma vez que, 

como estagiários, somos confrontados com dúvidas e incertezas que nos 

desafiam. 

Como refere Ribeiro da Silva (2012, cit. por Ribeiro da Silva, 2014, p. 129), “o 

Estágio Pedagógico é um momento fundamental na formação profissional dos 

jovens professores pelo que, muitos dos alunos estagiários, vêm este momento 

como o mais significante de todo o processo formativo”. Eu, como tantos 

outros, revejo-me nesta opinião. Apesar de tudo o que aprendemos, durante os 
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nossos anos de licenciatura e mestrado, o momento em que passamos à 

prática é o ponto forte do percurso académico e, é com todas as 

responsabilidades que assumimos neste momento, que vamos desenvolver 

uma verdadeira competência para a prática pedagógica eficaz. 

De forma a tornar a nossa intervenção mais completa o EP oferece-nos a 

oportunidade de contactar com vários docentes e com todos os papéis que 

estes assumem na sua profissão. Isto faz com que o EE mergulhe nas rotinas 

da profissão, absorvendo os seus valores, normas e ideais. Tal como afirma 

Batista (2014, p. 15) “A identidade profissional, especificamente a identidade do 

professor, é um conceito complexo que inclui: a legitima participação de 

pessoas da profissão; a ocupação em “papeis” profissionais e a capacidade de 

controlar as suas práticas, a linguagem, as ferramentas e os recursos 

associados a esse papel; os ideais, valores e crenças que conduzem os 

professores a seguir a profissão; bem como a forma como atribuem sentido ao 

seu papel profissional, em resultado das experiências que influenciam as 

decisões da sua carreira; e a representação de si como profissional que 

projeta, tanto para si como para os outros”.  

De forma geral, o EP proporciona uma experiência rica em vivências 

profissionais que levam ao desenvolvimento integral do EE uma vez que o 

confronta com problemas reais da prática não só no momento da aula mas em 

toda a sua intervenção enquanto professor. 

3.2. Escola como Instituição 

Ainda não houve um momento da minha vida onde a escola não estivesse 

presente. Do infantário à Universidade é inquantificável o número de horas que 

passei neste espaço e sempre acreditei que os seus objetivos, metodologias e 

crenças iriam marcar a minha personalidade e a forma como vejo a vida. No 

entanto, só agora, do lado de lá, onde tudo acontece, é que descobri o poder 

que a escola apresenta.  

É evidente que “a escola é o primeiro espaço social que é apresentado à 

criança após a experiência familiar, é basicamente o primeiro cenário em que a 

criança aprende a ser sujeito na vida”(Virães, 2013, p. 32). Por isso, é na 
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escola que as crianças desenvolvem as suas primeiras interações com a 

sociedade o que leva a que este espaço e, o seu ambiente, apresentem um 

papel decisivo no crescimento do aluno. Contudo, tem-se olhado para a escola 

como uma imposição focada nos conhecimentos e totalmente desvirtuada de 

valores. Falamos em metas, em quantidades, em conteúdos, médias, exames. 

Vemos turmas e não vemos alunos, vemos caras sem ver corações.  

 

“Optamos pelo ensino numa altura onde a educação está limitada a currículos 

standard e a preparações para exames padronizados e onde o espírito crítico 

foi reduzido a uma só linha de pensamento. O estado em que encontramos a 

escola, quando vamos para estágio, pode, muito facilmente, desviar-nos da 

verdadeira razão pela qual escolhemos este caminho e roubar-nos a paixão, 

que pensávamos ter pela profissão. 

Diário de Bordo nº21 – 5 de fevereiro 

 

“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são 

gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros 

engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los 

para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de 

ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas 

não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. 

Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas 

não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode 

ser ensinado. Só pode ser encorajado” (Rubem Alves1). Esta citação faz-me 

questionar as escolhas que se têm feito a nível de escola e leva-me a repensar 

as decisões dos professores em relação à sua participação. 

Apesar da forma como a ilustram, a escola não é um edifício. Este espaço é 

uma comunidade feita por docentes e não docentes para os alunos e, em 

conjunto com eles. É um espaço de crescimento, espaço para fomentar a vida 

em sociedade e os valores que a suportam, é o local onde os professores 

                                            
1
 Rubem Alves (1933-2014) teólogo, pedagogo, poeta e filósofo brasileiro. 
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existem para enaltecer as potencialidades do aluno como indivíduo e para o 

orientarem durante as suas tentativas de “descolagem”. 

É, verdadeiramente importante, perceber que tipo de crianças pretendemos 

formar e, a partir daí, reformular o espaço escola, dar-lhe objetivos centrados 

no aluno e, desenvolvê-la num ambiente regrado de sonhos e incentivos.  

Não é “à toa” que se fala na escola como segunda casa, para muitos será até 

quase a única e, sendo este um espaço tão privilegiado para interagir com as 

gerações que aí vêm, o foco devia estar na junção dos mil e um átomos de 

carbono por lá espalhados e no desenvolvimento dos diamantes que surgem 

de uma educação que alia conhecimentos e valores.   

3.3. Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas 

A EBSRF, antigo Liceu D.Manuel II como é popularmente conhecido, é a 

escola sede do agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas e situa-se na 

icónica Freguesia de Cedofeita.  

A escola apresenta uma entrada muito agradável, fugindo à habitual estrutura 

com portões que a maior parte das escolas apresenta e, apesar de ter sido 

submetida ao projeto de remodelação da Parque Escolar, não perdeu as suas 

características arquitetónicas, mantendo a sua fachada com traços muito 

tradicionais.  

A sua organização espelha um processo de adaptação constante devido a 

alterações curriculares, ao número de alunos e à partilha do edifício com o 

Conservatório de Música do Porto. Neste momento a escola recebe alunos 

desde o 2º ciclo até ao Ensino Secundário nas opções dos cursos científico-

humanísticos de ciências e tecnologias, línguas e humanidades e ciências 

socioecónomicas e, tem 1058 estudantes a frequentar as suas instalações.  

A estrutura da escola fascinou-me desde o primeiro dia, contudo, gostaria de 

ter presenciado os “anos de glória” deste estabelecimento de ensino que os 

professores da casa tanto relembram. O período onde a oferta curricular era 

maior, os espaços mais organizados, as instalações de excelência e a 

organização irrepreensível. 
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A perceção da organização da escola foi desenvolvida ao longo do tempo. No 

início tudo parecia muito alinhado, existiam regras de conduta e segurança, 

objetivos e prazos, agora, finalizado este ano percebo que tudo não passa de 

uma tentativa. Quando o comboio está parado na plataforma dão-se todas a 

informações e respondem-se a todas as dúvidas mas, assim que parte, é cada 

um por si e, é favor não incomodar o capitão a não ser que o caso seja de 

gravidade extrema.  

Acredito que a gestão de uma estrutura com esta dimensão não seja tarefa 

fácil mas entendo que a organização podia, por vezes, ser maior. A pressa com 

que tudo tem de ser fazer causa alguns descontentamentos que acabam por 

prejudicar o bom funcionamento da escola. Apesar de toda a agitação o nosso 

núcleo de braços abertos e com um sorriso e devemos estar agradecidos por 

isso, nem todas as escolas estão dispostas a receber estudantes curiosos, 

prontinhos a absorver tudo o que veem, ouvem e vivem.  

A classe profissional à qual ansiei pertencer foi uma surpresa, pelo menos na 

EBSRF. Encontrei professores com uma larga experiência, cansados da 

“juventude de agora que não sabe o que é o sacrifício” apaixonados pelo 

ensino mas presos a outros tempos, professores motivados com projetos 

interessantes que tentam levar os alunos para desafios extra-escola que 

completam as atividades obrigatórias da sala de aula e professores 

acomodados que se dedicam à profissão para passarem um intervalo 

agradável no sofá da sala dos professores e receberem o que lhes compete ao 

fim do mês. Deixei-me inspirar por todos eles, tentei selecionar as 

características que mais me agradavam e fui delineando a minha postura 

através dos exemplos que ia observando.  

 

“O conformismo forçado pelo cansaço presente nas carreiras dos docentes 

mostra-me a importância da urgente valorização do papel do Professor. É 

preciso enaltecer esta profissão e voltar a criar condições para que os 

Professores se sintam apreciados… Haverá lá profissão mais importante que 

esta de educar, formar e acarinhar as crianças e jovens deste país. “ 

Diário de Bordo nº8 – 23 de outubro 
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Aprendi também que o corpo não docente da escola é tão importante quanto 

todos os membros já referidos. Fora da sala é com este grupo de profissionais 

que os alunos convivem e, embora sejam muitas vezes desvalorizados, os 

funcionários têm um papel de extrema relevância na dinâmica escolar. Apesar 

dos ótimos e raros profissionais que encontrei nesta escola, o que me fica na 

memória são os maus exemplos que apareceram onde não há cumprimento de 

obrigações, apelo à boa educação nem cuidado com a linguagem. A formação 

profissional do pessoal não docente deveria ser uma prioridade nas escolas, 

dar valor e credibilidade a esta profissão poderia incutir alguma 

responsabilidade nos seus profissionais e contribuir para o harmonioso 

funcionamento da escola.  

 

“Para completar a discussão foi comentada a fraca competência de alguns 

funcionários do nosso piso e as consequências que as suas ações causam na 

dinâmica da disciplina.” 

Diário de Bordo nº25 – 4 de março 

 

A minha maior espectativa residia na disciplina de EF, no seu posicionamento 

na escola e no seu grupo. A estrutura do edifício posiciona-nos longe de tudo, 

um gabinete no piso -2, as instalações todas com vista para as traseiras e um 

dos nossos espaços de trabalho à mercê dos alunos.  

Visto de fora, temos fantásticos locais para as nossas aulas. Um ginásio central 

(GC) maioritariamente utilizado para Voleibol e badmington, um ginásio 

pequeno (GP) para ginástica, ténis de mesa e salto em altura, um pavilhão 

desportivo (PD) e um espaço exterior com 2 campos de andebol, um de 

basquetebol e uma pista de 50m. O GC é o meu local favorito, o espaço é 

amplo, tem luminosidade, é sossegado e dispõe de material com qualidade 

para as mais diversas modalidades, em segundo lugar aparece o GP, cheio de 

plintos e com direito a trave olímpica e minitrampolim. É um espaço acolhedor 

onde é perfeitamente possível organizar uma aula apesar das dificuldades de 

organização impostas pela sua dimensão. O PD é um pavilhão de excelência, 
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usado para vários jogos de desporto federado e muito versátil tanto na forma 

como no material disponível, contudo, este espaço torna-se demasiado 

pequeno quando há necessidade de ser dividido em 3, o que condicionou 

algumas das aulas que lecionei durante o ano e, foi, durante o ano, 

abusivamente ocupado com atividades externas à disciplina que condicionaram 

a prática letiva e a conservação do espaço.  

Por último, o espaço exterior revelou-se uma dor de cabeça uma vez que é 

visto como recreio e não como “sala de aula” o que faz com que seja muito 

complicado lecionar uma aula num espaço onde estão, constantemente, a 

passar alunos em intervalo, bolas de jogos de recreio, e crianças do 1º ciclo do 

Conservatório de Música. 

Em luta constante com estes problemas está o GEF. O nosso grupo é 

constituído por 12 professores e 6 EE e foi, durante este percurso, um porto de 

abrigo, uma fonte de inspiração e um exemplo claro do que se passa na EF. 

Como professores, percebi que somos todos muito diferentes, uns mais 

relaxados, outros sedentos de atividade e organização e, de certa forma, 

acabamos por nos completar ao tentar fazer aparecer o melhor de cada um. No 

entanto, assisti várias vezes àquele que entendo ser o fator que mais prejudica 

a nossa disciplina, o comodismo. Assisti ao “deixa andar”, à falta de conteúdo 

nas aulas, ao desinteresse pela profissão e entristece-me ver que os únicos 

que se deixam afetar por isso são os apaixonados pela EF, os que trabalham 

para os alunos, os que sabem que a aprendizagem requer entrega pessoal, os 

que vivem a escola e a sua principal função, aqueles que são os exemplos que 

nós, EE, devemos seguir e fazer perdurar.  

3.4. O plantel do ano letivo 2015/2016 

Vejo sempre os grupos de trabalho como uma equipa e transferi este 

sentimento para o GEF. Aqui as vitórias de uns são a alegria dos outros, as 

derrotas são analisadas para que seja encontrada a solução, os objetivos são 

discutidos entre todos e a vontade de enaltecer a nossa área é partilhada, não 

por todos mas pela maioria.  
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Não retirando valor a todo o processo formativo a que o EE é sujeito, acredito 

que o dia-a-dia na escola nos apresenta a verdadeira aprendizagem do que é 

ser professor de EF. Em contexto informal, é no espaço de convívio com os 

professores mais experientes que aprendemos a moldar todo o nosso 

conhecimento de forma a aplica-lo na prática. Tal como afirma Nóvoa (2009, p. 

214) “a través de los movimientos pedagógicos o de las comunidades de 

prática,  se refuerza un sentimiento de classe y  de identidad profesional que es 

esencial para que los profesores se aproprien de los procesos de cambio y los 

transformen en práctica concretas de intervención. Es ésta  la reflexíon 

colectiva que da sentido al desarrollo profisional de los profesores”. É também 

nesta partilha que descobrimos que ser professor é muito mais do que ensinar 

conteúdos, é preciso saber lidar com as individualidades de cada aluno, é 

preciso ajustar a nossa ação tendo em conta o ambiente que rodeia a aula, é 

preciso saber ser exigente sem exigir, é fulcral adaptar a atitude às 

circunstâncias que nos apresentam e todos estes grandes pormenores são 

desenvolvidos por tentativa-erro e pela orientação e sugestão de todos os que 

viveram este ano connosco nas quatros paredes do Gabinete de EF.  

 

“Estar na escola é mágico, fazer parte deste grupo é um privilégio e ter a 

possibilidade de aprender com os mais experientes e de pôr em prática, o que 

sei, em contexto real, tem um valor incalculável.” 

 Diário de Bordo nº12 – 20 de novembro 

 

Para além da bagagem profissional que levo devido à partilha entre equipa, 

este grupo foi, muitas vezes, a alegria do meu dia e o principal responsável 

pelo bom ambiente que vivi na escola. As pessoas formadas pelo desporto têm 

um brilho especial, cada um de nós tem características muito marcadas mas 

todos abraçamos a mesma paixão e crescemos com a entrega e dedicação 

que o desporto nos ensinou. Como equipa marcamos a escola pela nossa boa 

disposição, proatividade e proximidade com os alunos e é isto que nos 

distingue dos restantes professores e que nos torna tão únicos. 
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 “O grupo de Educação Física é presença assídua do bar. Aproveitamos para 

fugir das quatro paredes do gabinete e convivemos num local mais arejado. 

Somos conhecidos pela boa disposição e pelo barulho que fazem as nossas 

gargalhadas. São visíveis olhares reprovadores dos que nos veem como a 

“malta do entretenimento” mas nem com isso nos demovem. Numa altura em 

que o ambiente escolar é muitas vezes pesado, é este ânimo que nos cativa e 

são estes colegas que nos mostram o lado mais positivo das relações na 

comunidade escolar.” 

Diário de Bordo nº 24 – 26 de fevereiro 

 

Como afirmou Soares (1995, p. 145) “o ser humano só se realiza na relação 

com os outros, pois o seu potencial de crescimento e de criatividade só pode 

ser mobilizado no contexto de uma matriz relacional. Por isso, as pessoas com 

quem construímos a nossa existência são sempre cocriadoras dos nossos 

processos e dos nossos projetos, do que somos e do que nos podemos vir a 

tornar”. Esta frase ilustra o que senti durante este processo e qual o peso do 

GEF na minha formação. Levo, de cada um dos professores de EF da EBSRF, 

uma lição de vida quer a nível profissional quer a nível pessoal. Sem esta 

equipa o meu desenvolvimento enquanto professora não espelhava tanta 

riqueza e seria impossível formar-me de uma forma tão completa se não 

tivesse estado tão integrada nas rotinas, obrigações e valores deste grupo. 

3.5. “Se queremos ir longe, o melhor é irmos juntos.” 

Passamos o primeiro ano do Mestrado de Ensino de Educação Física nos 

Ensino Básico e Secundário MEEFEBS a ouvir, por parte dos nossos colegas 

estagiários, a importância do NE. Ainda não estava terminado o ano e já 

conhecíamos as opiniões acerca dos PC mais dedicados e as apostas nos 

possíveis PO para cada escola, mas a incerteza em relação aos “fantásticos 3” 

iria perdurar até saírem as colocações.  

“Os fantásticos 3” eram o meu grupo de trabalho no primeiro ano deste 

mestrado e ninguém ficava indiferente à nossa presença ora pelo bom trabalho 

que sempre apresentávamos, ora pelas inúmeras discussões em praça pública. 
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Independentemente das divergências, conseguimos sempre produzir o trabalho 

desejado e acabamos por criar uma relação de cumplicidade muito forte. Como 

seria de esperar, era este o grupo que eu queria que partilhasse comigo o ano 

de estágio e foi com uma expiração profunda e uma alegria imensa que entrei 

na EBSRF acompanhada por estes meus dois colegas.    

Passados estes meses entendo a importância de um NE onde a amizade é a 

palavra de ordem. Como escreveu Ferreira (2013, p. 121) “E quando não 

falávamos sobre as aulas, falávamos sobre a escola, sobre nós, sobre um tema 

de interesse. E aqui, cria-se uma relação de hábitos, uma relação de partilha, 

uma relação de confiança. Sentes-te tão mais puro, tão mais liberto, tão mais 

descansado quando sabes que tens um grupo com quem contar…”.Nós 

protegemo-nos, damos dicas ao ouvido, cobrimos as falhas uns dos outros, 

partilhamos receios, dúvidas, surpresas, animamos o espaço escola, não há 

medo de discordar, de opinar acerca dos planeamentos ou da orientação dos 

exercícios, no nosso espaço tudo é comentado e discutido para que sejamos 

sempre melhores.  

Durante este ano de estágio fizemos por estar presentes em todas as aulas 

uns dos outros, numas unidades didáticas (UD) só em observação, noutras 

com um papel mais interventivo, privamos com todos os alunos que passaram 

pelo núcleo de uma forma muito próxima e aprendemos muito a ver-nos em 

ação não só a nível de relação com a turma mas também nos aspetos mais 

concretos como a organização de determinados exercícios ou progressões 

metodológicas. A reflexão conjunta após aula foi um ponto crucial de 

aprendizagem para todos e tenho a certeza que foi através destas trocas de 

opiniões que resolvemos vários problemas da prática. 

 

“Esta troca de informação só valoriza a nossa intervenção e tem-se revelado 

uma parte muito importante do nosso crescimento profissional. Aprendemos 

muito com os outros, saber ouvir é uma qualidade de extrema relevância e, ao 

estarmos abertos a novas ideias e opiniões, estamos a desenvolver o nosso 

conhecimento.” 

Diário de Bordo nº18 – 15 de janeiro 
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A acompanhar todo o nosso trajeto encontrava-se a PC. Tal como refere 

Silveira et al. (2014, p. 310) “ o PC é referenciado como sendo uma peça 

fundamental neste processo de formação. A ele compete acercar-se das 

questões que moldam o processo supervisivo, estejam estas relacionadas com 

o planeamento didático, com a gestão do tempo ou com as relações 

interpessoais” e, cumprindo com estas diretrizes, a PC orientou este percurso e 

foi bem mais além das suas obrigações enquanto parte integrante do NE.  

A nossa integração na escola foi mediada pela PC mas desde cedo nos foi 

dada liberdade para explorarmos o espaço escola da maneira que 

desejássemos. Houve uma confiança total no nosso núcleo e foi esta 

autonomia que nos deixou ser parte desta escola. 

No que toca à minha prática a PC “deixou-me entregue aos lobos” mas ficou 

sempre de sobreaviso para o caso de alguma coisa correr mal. Apesar de estar 

sempre presente nas minhas aulas nunca se intrometeu no meu trabalho e 

nunca me desautorizou em frente às turmas dando-me espaço e incentivo para 

ser criativa e para assumir o meu papel em pleno. 

 

“A professora Cooperante assume uma postura muito descontraída na sua 

observação e deixa-nos muito confortáveis no nosso papel dando-nos a 

responsabilidade e a autonomia que caracteriza o papel do professor.” 

 Diário de Bordo nº23 – 19 de fevereiro 

 

Fui sempre orientada da melhor maneira na fase de planeamento, sem nunca 

ver anulada a minha perspetiva em relação às modalidades e à forma de as 

lecionar e sem nunca me cortarem as asas em relação ao uso de vários 

modelos de ensino. Sinto que a postura da PC permitiu que me descobrisse 

como profissional uma vez que não contestava as minha opções mas guiava-

me para que descobrisse a melhor maneira de as executar. 

A nível de reflexão em grupo a PC esteve sempre disponível para conversar 

acerca de todos os trabalhos que realizamos durante o ano quer estes fossem 

da sua responsabilidade ou não, foi muitas vezes a voz da razão e o nosso 
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ponto de orientação. Tratou-me como colega e acredito que grande parte da 

minha prática espelha a dedicação passada pela PC.  

Por parte da FADEUP o contacto é feito através da PO. A escolha da EBSRF 

como primeira opção foi baseada não só nos bons feedbacks acerca da PC 

mas também com a esperança de ser orientada por esta PO em especial. O 

facto de ser orientada por alguém com tanto conhecimento nas áreas da 

pedagogia e da formação inicial de professores dava-me algum descanso 

porque me fazia acreditar que não me iria faltar apoio. 

O acompanhamento que me foi dado revelou-se muito cuidadoso. Todos os 

temas que suscitavam maior dúvida foram discutidos e houve sempre uma 

preocupação em me fazer procurar a resposta que queria ao invés de me 

facilitar o processo dando-me a sua perspetiva. Tal como a PC, a PO tentou 

sempre enaltecer a minha individualidade e ajudar-me a criar a minha 

identidade profissional sem comprometer aquilo que me caracteriza. Na reta 

final revelou-se um pilar essencial para o sucesso deste trajeto e, em conjunto 

com a PC fizeram deste núcleo “os fantásticos 5”. 

3.6. As Turmas 

Como afirma Lopes et al. (2015, p. 304) durante o EP “…olhámos e sentimos 

os alunos como os principais protagonistas que foram baralhando 

constantemente o nosso Cubo-mágico”. As turmas que me saíram na rifa foram 

o centro deste meu percurso e tudo girou em torno das suas características. No 

decorrer deste EP descobri-me enquanto profissional ao mesmo tempo que 

descobria estes alunos enquanto pessoas e conseguir fazê-lo num espaço tão 

imprevisível onde se vivem vitórias e derrotas com tanta proximidade fez com 

que toda esta descoberta revelasse o que verdadeiramente somos. 

Ter a oportunidade de intervir e conhecer dois níveis de ensino tão distintos 

pôs à prova a minha capacidade de adaptação. Creio que nunca descurei das 

minhas características pessoais em nenhuma das situações mas sei que, 

enquanto professora, a minha postura divergia muito consoante a plateia que 

encontrava. De um lado tinha “os nossos mais novos” com berros, beijinhos e 

agitações, do outro “o meu 11º”, desafiantes, observadores e sem “papas na 
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língua”. Todos eles tiveram um papel preponderante no sucesso do meu 

percurso, que é tanto meu quanto deles, e não os trocava por nada… Ainda 

bem que foram estes os meus primeiros alunos! 

3.6.1. “Os nossos mais novos” 

A nossa turma partilhada era um 6º ano do qual faziam parte 24 alunos no 1º e 

2º períodos e 25 no 3º período. Ao contrário da ideia que inicialmente criei, 

muitos dos alunos desta turma viviam em situações familiares muito complexas 

e, depois de alertada para algumas das histórias de vida destes alunos acabei 

por ter uma atenção especial à atitude dos mesmos que se refletia muito ao 

nível dos comportamentos desviantes.  

Esta turma tem vindo a ser privilegiada durante todo o ciclo uma vez que tanto 

no 5º como no 6º ano foi acompanhada por 4 professores. Comparativamente 

às restantes turmas este é um enorme privilégio tanto para eles, porque têm 

um apoio muito maior, como para nós, professores, que podemos organizar as 

aulas com uma maior dinâmica por existir sempre um suporte para todas as 

tarefas.  

De todos os alunos a que saiu mais beneficiada com esta situação foi a 

Joaninha2 que tem um Currículo Específico Individual e sofre de Síndrome de 

Alcoolismo Fetal. A EF é das poucas disciplinas onde a aluna integra a turma 

mas nem por isso é ignorada pelos colegas. 

 

“Fiquei muito sensibilizada com o carinho que todos têm pela Joaninha.” 

Diário de Bordo nº4 – 25 de setembro 

 

Apesar da baixa visão, esta aluna não tem direito a professor de apoio o que 

significa que numa situação normal não haveria nenhum professor a tratar das 

suas individualidades, o que iria, com certeza, comprometer o seu 

desenvolvimento. Como éramos sempre quatro nas aulas dos “nossos mais 

novos” havia sempre um de nós a trabalhar com a Joaninha caso não fosse 

possível inseri-la nos grupos de trabalho, o que se revelou uma mais-valia para 

                                            
2
 Nome fictício atribuído à aluna CEI. 
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o trabalho dela e para o nosso pois aprendemos a lidar com alunos com este 

tipo de condição. 

Criei uma relação de amor-ódio com estes alunos. Eles são reguilas, super 

ingénuos, tudo para eles é uma alegria, é fascinante ver a energia que têm e 

que nunca acaba, mas tudo o que é em excesso não é bom e houve alturas em 

que respirava bem fundo para que as coisas continuassem a correr bem.  

 

“Eles falam muito e muito alto, não sabem o significado da expressão “estejam 

quietos” nem da frase “não mexam nisso”, fazem perguntas com respostas 

muito óbvias e abusam das questões começados por “e se” mas fazem-no de 

forma tão genuína e ingénua que passam de diabretes a crianças adoráveis em 

segundos.” 

Reflexão do 2ºPeríodo  

 

Esta idade é, também, muito marcada pelas diferenças de desenvolvimento e 

maturidade entre rapazes e raparigas. Enquanto as meninas já se mostravam 

mais responsáveis e compreensivas, os meninos só pensavam em jogos de 

computador e corridas nos intervalos. Mediar estas diferenças não foi sempre 

fácil e houve até situações onde fizemos chamadas de atenção 

especificamente direcionadas para o sexo masculino. Contudo, ao longo do 

tempo os casos foram cada vez menos evidentes e já se identificam pequenos 

homenzinhos neste grupo. 

Entre faltas sistemáticas, comportamentos desenquadrados e faltas de material 

houve um pequeno grupo de alunos com o qual não privei o suficiente para que 

marcassem a minha passagem por esta turma. No entanto, a maioria foi uma 

presença constante dentro e fora do espaço aula com todos os beijinhos e 

abraços que queriam e com os “olá professora” que gritavam sempre que 

passava no corredor. Não há maior felicidade do que aquele que vemos nos 

“nossos mais novos” e esta vivacidade que lhes sai pelos poros é contagiante e 

fez, muitas vezes, o meu dia brilhar. 
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3.6.2. “O meu 11º” 

A minha TR, correspondia ao 11º ano de escolaridade – curso científico-

humanístico de ciências e tecnologias. 

A turma começou com 25 alunos, sendo que 1 deles não estava inscrito na 

disciplina de EF (por já a ter feito) e foi, posteriormente, reduzida a 23 pela 

saída de uma outra aluna para a cidade de onde era natural. A partir desse 

momento, a contagem de alunos no 11º – EF era sempre de 23, onde 12 eram 

do sexo masculino e 11 do feminino. 

Na primeira aula com a turma, depois de uma breve passagem pelas regras de 

funcionamento da disciplina, foram distribuídas as fichas de caracterização do 

aluno elaboradas pelo NE. Esta ficha tinha como principal objetivo fornecer-me 

informações acerca de cada um dos meus alunos em relação ao seio familiar, 

vivências desportivas e perspectivas futuras. Após análise conclui que todos os 

meus alunos se inseriam num ambiente familiar estável sem notáveis carências 

ou situações problemáticas e que quase todos tencionam prosseguir os seus 

estudos ao se candidatarem ao ensino superior. No que toca às vivências 

desportivas, apenas dois dos 23 nunca tinham feito nenhuma atividade 

desportiva fora da escola e 14 revelaram manter uma prática desportiva 

regular, o que me fez acreditar que o interesse pela disciplina não iria ser um 

problema.  

 

“O 11º é uma turma espetacular. São caladinhos, não questionam e há 

uma grande percentagem que pratica desporto. Penso que o meu grande 

desafio é conseguir dar resposta ao desafio que eles já me impuseram. Com 

alunos empenhados e educados um professor consegue fazer maravilhas e é 

esse o meu objetivo, trabalhar em prol desta turma para lhes dar algo de novo.” 

Diário de Bordo nº4 – 25 de setembro 

 

Ultrapassados os formalismo e a fase em que eu me assumi como autoritária e 

pouco simpática, foi altura de me deixar levar pela boa disposição e pelos 

encantos desta turma. Tive pena de perder um destes incríveis no fim do 

primeiro período e de não ter dado a essa aluna a possibilidade de nos 
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conhecermos da forma como gostaria, mas restaram-me 23 e foi com eles que 

me libertei e aproveitei tudo o que de bom havia para vivenciar.  

Apesar de serem extraordinariamente unidos consegui dividir a turma em 

pequenos grupos. Existiam os “mandachuva”, um grupo de rapazes que tinham 

uma certa autoridade na turma e que se destacaram nas aulas pelas 

fantásticas capacidades físicas demonstradas, as “princesinhas”, que não 

falhavam a última tendência da moda e que conversavam imenso comigo sobre 

os mais variados temas femininos, os “sem papas na língua”, que diziam tudo o 

que lhes vinha e que eram, muitas vezes, os protagonistas das situações mais 

engraçadas e os “tímidos”, que foram mostrando os sorrisos aqui e ali mas sem 

grande expressividade. Adotando estratégias diferentes fui tentando relacionar-

me com eles. Se com um determinado grupo podia mostrar-me mais 

extrovertida e entrar nas brincadeiras que faziam, noutro tinha de ser mais 

cautelosa e abordar a relação de uma forma mais perspicaz. Foi um processo 

demorado mas deu-me imenso prazer chegar ao fim e sentir que de alguma 

maneira marquei o ano destes estudantes. 

Neste grupo de 23 havia um aluno que me marcou particularmente. O 

Cientista3 era um aluno da TR com baixa visão que sofreu uma visível perda 

deste sentido ao longo do ano letivo. No primeiro contacto com a turma não tive 

grande atenção a este problema uma vez que o Cientista se integrava 

totalmente na turma. Os problemas começaram a surgir quando me apercebia 

da dificuldade que ele tinha nas modalidades que envolviam bolas e leitura de 

trajetórias e nos ajustes que tinha de fazer nas modalidades com muito impacto 

que, devido ao glaucoma, não podiam ser executadas por ele. Nunca privei o 

aluno de qualquer atividade e este sempre foi inserido nos grupos de trabalho 

que fazia mas a minha preocupação foi crescendo e, mesmo com a chegada 

tardia do professor de apoio, nunca deixei de ter uma atenção especial em 

relação a este aluno.  

 

“O segundo tema mais discutido foi o aluno com baixa visão e a sua acentuada 

perda deste sentido. Para mim, esta foi a parte da reunião mais emotiva. Estou 

                                            
3
 Nome fictício atribuído ao aluno de baixa visão 
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com a turma há 4 meses e já criei laços afetivos com os alunos, sou atenta ao 

que se passa com eles e preocupada com as suas dificuldades e imagino que, 

para professores que já acompanham a turma há mais tempo, o sentimento 

seja ainda mais forte. Vi na cara de muitos uma grande tristeza pelo que está 

acontecer com este aluno a nível pessoal pelo claro avanço do problema de 

visão e a nível social por terem reparado que este cada vez se isola mais dos 

colegas.” 

Reflexão Conselhos de Turma 1º Período  

 

Acabei por me envolver de forma mais emotiva com esta condição uma vez 

que acompanhei casos parecidos no DE na modalidade de Goalball que me 

marcaram de forma muito intensa. Conhecendo as perspetivas futuras deste 

brilhante aluno desejo com todas as forças que a condição a que está sujeito 

não o demova dos seus sonhos e que a EF tenha contribuído para a sua boa 

disposição e para o fortalecimento das suas relações sociais uma vez que a 

turma sempre o ajudou e acarinhou durante o ano. 

Queria ter aproveitado mais as potencialidades físicas e pessoais destes 

alunos, oxalá existisse um 4º período para continuar a melhorar junto dos 

melhores. É impossível passar por este grupo e ficar indiferente à magia das 

amizades que aqui existem, aos sonhos que todos têm para os seus futuros e à 

bondade e ingenuidade dos sorrisos que esboçam. Estou eternamente grata 

pela oportunidade. 

  



  



29 
 

4. Enquadramento Operacional  

4.1. Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Esta área representa a parte mais substancial do EP e compreende todo o 

processo de conceção, planeamento, realização e avaliação da nossa prática 

pedagógica (Matos, 2014a).  

Abracei tudo o que aprendi durante a minha formação mas tive de o saber 

aplicar à realidade que descobri uma vez que, para que a prática seja 

apropriada, esta tem de se adequar ao ambiente e aos alunos que 

encontramos. Por esta razão, apesar de ser uma área com traços comuns a 

outros EP, todas as decisões que tomei, sozinha ou em conjunto com a PC, 

tinham como principal foco a minha área de intervenção. 

Apesar de encontrarmos na teoria a luz das nossas dúvidas e a resposta para 

muitos dos problemas, o que levamos para a prática deve ser a interpretação 

do que estudamos, aplicada às diretrizes da escola, ao meio, aos alunos e 

àquilo que somos enquanto professores, porque é impossível dissociar a 

história de cada um da forma como este concebe a sua prática de ensino 

(Moreira et al., 2015). Dada esta intervenção tão pessoal no âmbito das 

decisões da prática, emerge a “necessidade de elaborar um conhecimento 

pessoal (um auto-conhecimento) no interior do conhecimento profissional e de 

captar (de capturar) o sentido de uma profissão que não cabe apenas numa 

matriz técnica ou científica” (Nóvoa, 2004, p. 5).  

 4.1.1. Conceção 

Como afirma Matos (2014) a conceção pretende projetar a nossa prática dentro 

de um quadro pedagógico que relaciona uma série de aspetos desde os mais 

gerais como o programa de EF, até aos mais específicos como o planeamento 

anual da disciplina elaborado pelo GEF e a caracterização da turma. Esta ideia 

vai ao encontro da afirmação de Bento(2003, p. 7) quando refere que “todo o 

projecto de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na concepção 

e conteúdos dos programas ou normas programáticas de ensino (…) Deve ter 

em conta o papel da actividade dos alunos no seu próprio desenvolvimento…”. 
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O ponto de partida foi a análise dos documentos enviados pela PC logo na 

primeira reunião de NE. Revisitamos o programa nacional de EF e 

mergulhamos nos documentos da escola como os critérios de avaliação (geral 

da disciplina e específicos de cada ciclo), regulamento da EBSRF e de EF, 

Plano Anual de Atividades do Agrupamento (PAAA) e o Planeamento Anual do 

GEF. A toda esta informação juntaram-se, posteriormente, as fichas de 

caracterização do aluno. 

O programa nacional de educação física (PNEF) pretende fornecer aos 

professores uma linha orientadora para a sua prática para que esta esteja 

coordenada com os colegas da disciplina e os professores das restantes 

disciplinas (Jacinto et al., 2001). Parece-me muito importante esta orientação e, 

mesmo sendo ela flexível em relação às características humanas e de recursos 

de cada escola, permite que exista coerência e continuidade nos conteúdos 

lecionados na disciplina. Contudo, o mesmo documento prevê uma “…carga 

horária mínima exigível de três horas por semana, distribuída em pelo menos 

três sessões” (Jacinto et al., 2001, p. 8) que não é cumprida uma vez que o 

horário da EBSRF só concebe 3 blocos de 50 minutos e, apresenta níveis de 

exigência motora que não correspondem à realidade que encontramos na 

escola. Apesar da pertinência de um documento deste calibre é claro que a 

imagem que este transparece não está ajustada à realidade que encontrei 

durante este ano de estágio e, tendo em conta a velocidade a que a educação 

se tem modificado ao nível dos seus objetivos, obrigações e prioridades e a 

“crise” que a nossa disciplina atravessa, parece-me que este documento, com 

15 anos, deve ser urgentemente reformulado na extensão da matéria que 

apresenta e na pertinência dos conteúdos que abrange, ao nível da sua 

complexidade e ao nível das condições que as escolas oferecem para os 

lecionar. 

Comecei por tentar perceber qual era o espaço da EF na escola ao identificar, 

tanto do PNEF como nas competências específicas de EF da EBSRF, os 

pontos-chave que norteavam a nossa intervenção. O PNEF, para o ensino 

secundário diz que “… as metas dos programas devem constituir, também, 

objecto da motivação dos alunos, inspirando as suas representações e 
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empenho de aperfeiçoamento pessoal no âmbito da Educação Física, na 

Escola e ao longo da vida” (Jacinto et al., 2001, p. 8) e, dentro desta perspetiva 

as competências específicas da disciplina na EBSRF afirmam que “ torna-se 

essencial a aquisição de competências em diferentes domínios e matérias 

próprias da disciplina, contribuindo desta forma para que o jovem persiga de 

forma constante a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar” (CEEF EBSRF, 

2014, p.2)4. Concluí que, no parâmetro dos objetivos da disciplina, ambos os 

documentos revelam preocupação acerca do desenvolvimento da motivação 

dos alunos para a prática desportiva, da aquisição de conhecimentos dos 

conteúdos da disciplina, da promoção de atitudes e relacionamentos saudáveis 

e da transferência destes ensinamentos para a vida do aluno. 

Apesar dos documentos apresentados enaltecerem o valor da EF e 

demonstrarem que os objetivos estão bem traçados, atravessamos um 

caminho de descredibilização e ainda não fomos capazes de mostrar que a EF 

não é um “recreio supervisionado”. Tal como afirmam Batista e Queirós (2015, 

p. 31) temos presente uma “…perspetiva educacional que, não obstante não 

negar a importância do exercício físico, não lhe atribui importância educativa”. 

Confrontada com este panorama senti que poderia fazer a diferença, acredito 

que todos os EE ambicionam fazer magia na escola com o encanto que vivem 

durante a formação inicial onde existe uma vontade enorme de fazer diferente 

e de mudar o mundo sem a negatividade característica de alguns grupos de 

professores onde reinam máximas como “não te dês a esse trabalho que não 

faz diferença” ou “ninguém vai ligar nada a isso”. 

O PNEF prevê que no 11º ano se admita “… um regime de opções no seio da 

escola, entre as turmas do mesmo horário, de modo que cada aluno possa 

aperfeiçoar-se nas seguintes matérias (conforme os objetivos gerais): duas de 

Jogos Desportivos Colectivos, uma da Ginástica ou uma do Atletismo, Dança e 

duas das restantes”(Jacinto et al., 2001, p. 17). Contudo, segundo o 

Planeamento Anual da disciplina, as modalidades que se devem lecionar no 

11º ano são Voleibol, Atletismo (resistência, lançamento do dardo, velocidade e 

estafetas), Ginástica (solo e acrobática), Andebol, Futebol/Futsal, Basquetebol 
                                            
4
 Competências Especificas de Educação Física, 2014/2015. Escola Básica e Secundária 

Rodrigues de Freitas.  
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e duas modalidades alternativas ou seja, não há concordância entre o número 

de modalidades que se devem lecionar a este nível de ensino.  

Para dificultar a nossa ação, no início deste ano letivo a carga horária na 

EBSRF sofreu uma alteração para blocos de 50 minutos o que significa que o 

horário de EF, para o ensino secundário, passou de dois tempos de 90 minutos 

para um tempo de 50 minutos e outro de 100 minutos, o que representa uma 

perda de 30 minutos de aula por semana. Para limitar ainda mais o número de 

horas dedicados à disciplina, segundo o PAAA existiam atividades que, 

pontualmente, iriam interferir com as aulas de EF. Em discussão de NE, 

decidimos anular uma das modalidades alternativas pois consideramos que 

não havia tempo suficiente para lecionar tantas modalidades com um número e 

tempo de aulas tão reduzido. 

Durante este processo também foi tido em conta o espaço que a escola 

disponibiliza para a disciplina e quais as modalidades favoritas dos alunos da 

turma. 

Depois de analisados e discutidos todos os documentos e características da 

escola ficou decidido que lecionaria as modalidades previstas pelo 

Planeamento Anual do GEF à exceção da segunda modalidade alternativa 

(que, tal como a primeira, é escolhida pelos professores). A “simbiose” entre as 

diretrizes do PNEF e das competências específicas da EBSRF por modalidade 

com o espaço e as características da turma foi, por vezes um desafio. Contudo, 

no que toca às tomadas de decisão, principalmente na fase de 

operacionalização,“ grande parte das acções parecem ser governadas „em 

piloto automático‟, na observância de regras e rotina” (Graça, 2001, p. 108) e, 

acredito que, podia ter sido mais criativa na abordagem a algumas das 

modalidades lecionadas. 

4.1.2. Planeamento  

A planificação deve fazer-se tendo em conta os seus três níveis, o 

planeamento anual, a UD e o plano de aula (Matos, 2014a). O processo de 

planeamento “é o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de 

ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua realização prática” 
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(Bento, 2003, p. 15) ou seja, estes níveis devem ser projetados de acordo com 

os documentos referidos na conceção e com as características da turma. 

Como refere Bento (2003) estes três níveis funcionam como unidade e 

influenciam-se uns aos outros por isso, este sistema conjuga o Planeamento 

Anual da minha turma (PA), a UD e o plano de aula, numa sequência do mais 

geral para o mais específico e a sua interligação é crucial para um 

planeamento coerente. 

Apesar de serem profundamente analisados e discutidos, os documentos 

presentes neste processo não são vedados a mudanças uma vez que, durante 

o EP há situações que proporcionam a sua adaptação como a redução do 

número de aulas, mudança de instalação ou respostas motoras dadas pelos 

alunos em relação a alguma modalidade. 

4.1.2.1. Planeamento Anual  

O PA representa “plano global, integral e realista da intervenção educativa para 

um período lato de tempo; é a partir dele que se definem e estipulam pontos e 

momentos nucleares, e acentuações do conteúdo” (Bento, 2003, pp. 65-66) é 

por isto, um documento, específico da minha turma, que norteou a prática 

durante o ano letivo. 

O GEF apresenta uma tabela onde constam as modalidades que se devem 

lecionar em cada período a cada nível de ensino contudo, cada professor pode 

gerir a sua abordagem da maneira que considerar mais pertinente e tem total 

liberdade para escolher as modalidades alternativas que entender. Como já 

referi anteriormente, em conversa com a PC, senti necessidade de suprimir 

umas das alternativas, sendo que a única que lecionei foi dança. Esta opção 

esteve relacionada com a familiaridade que tenho com a modalidade e com o 

consequente domínio de conteúdo e, com os gostos pessoais das alunas da 

minha turma. Sabia que a modalidade selecionada iria gerar polémica mas, se 

a maior parte dos alunos gosta dos desportos coletivos, que são presença 

incontestável no PA, porque não dar oportunidade ao grupo de alunos que 

prefere modalidades mais artística. Considero que os professores arriscam 

pouco nas modalidades alternativas. Não sei se a decisão se prende com o 
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conhecimento que têm das várias modalidades ou com a comodidade inerente 

à escolha de modalidades mais conhecidas mas, a verdade é que por onde 

passei, quer como aluna quer como EE, são raros os casos onde a modalidade 

alternativa não é badminton ou rugby. Para mim, este é um dos pontos que 

podia fazer a diferença na rotina já criada na nossa disciplina uma vez que, a 

modalidade alternativa, pode ser o foco de inovação, surpresa e criatividade 

num PA que se apresenta demasiado repetitivo ao longo de todos os anos de 

escolaridade. 

Depois de revisto o planeamento do GEF para o 11º ano foi altura de construir 

o PA da minha turma tendo em conta o roulement das instalações e as suas 

características. O roulement é criado pelo professor responsável pelas 

instalações da EF e conjuga os espaços disponíveis com as turmas da EBSRF 

e as turmas do Conservatório de Música do Porto. Esta complicada dinâmica 

de entrada e saída de alunos em horários distintos em 5 espaços foi uma 

aventura, contudo a simpatia e atitude simplista de quase todos os colegas, ia 

amenizando a partilha de instalações e material.  

Considerando as modalidades que lecionei ao 11ºano, o espaço colocou-me 

alguns entraves. Só tinha possibilidade de ter aulas de ginástica no GP, os 

Jogos Desportivos Coletivos tinham de ser abordados no PD (à exceção do 

Voleibol que também podia ser lecionado no GC) e, apesar da diversidade de 

disciplinas que ia lecionar no atletismo tive como objetivo privilegiar o espaço 

exterior para esta modalidade.  

O PA foi então construído quase como um jogo de Tetris onde inúmeras peças 

diferentes devem encaixar para que se forme uma linha horizontal. Tal como no 

jogo também aqui era preciso encaixar, instalações e modalidades de forma a 

criar unidades didáticas com duração equilibrada. 

O número de aulas para cada modalidade foi discutido com a PC e estruturado 

de acordo com o trabalho realizado no ano anterior. Houve modalidades onde 

quis investir mais aulas uma vez que, pretendia trabalhar segundo modelos de 

ensino cujas características exigiam um número de aulas superior àquilo que 

inicialmente poderia fazer se dividisse equitativamente as aulas que tinha pelas 

modalidades a lecionar naquele período. Apesar das condicionantes do 
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roulement foi, sempre que necessário, possível trocar de instalação com alguns 

colegas.  

Com efeito, e após alguns ajustes devido às atividades que foram surgindo ao 

longo do ano, foi possível construir um guia que delimitou claramente o 

caminho, a velocidade e os obstáculos que era preciso percorrer, do início até 

ao fim deste trajeto (Bento, 2003).  

Sendo assim, o primeiro período foi constituído pelas modalidades de Atletismo 

(lançamento do dardo e resistência) com 6 aulas, Voleibol com 15 aulas e 

Ginástica de Solo com 11 aulas. O segundo período foi contemplando com 8 

aulas de Futsal/Futebol, 8 aulas de Andebol, 10 de Atletismo (velocidade e 

estafetas) e 1 de Dança e 1 de Ginástica Acrobática modalidades que, 

conjuntamente com o Basquetebol com 9 aulas, fizeram parte do terceiro 

período com 5 aulas e 8 aulas, respetivamente.  

Como é possível observar, o número de aulas para cada modalidade é muito 

reduzido uma vez que cada aula corresponde a 50 minutos e esse tempo 

nunca é totalmente aproveitado devido às obrigações do regulamento quanto 

às tolerâncias de entrada e saída dos alunos na aula (Anexo I). É, por isso 

evidente a existência de um currículo multiatividades que “tem amarrado o 

ensino dos jogos a um ciclo vicioso de iniciação permanente” (Graça, 2003, p. 

178) uma vez que não existe tempo para que os alunos consolidem os 

conteúdos que são lecionados.  

Após a elaboração do PA da minha turma procedi à elaboração do Modelo de 

Estrutura de Conhecimento (MEC) Anual que contemplou critérios mais 

específicos do ambiente da minha atuação como a caracterização da turma, 

todos o material disponível nas instalações de EF da escola, os objetivos 

estabelecidos para a disciplina e para cada modalidade nos parâmetros das 

habilidades motoras, condição física, conceitos psicossociais e cultura 

desportiva e quais os seus critérios de avaliação.  

4.1.2.2. Unidade Didática 

A UD apresenta-se como o segundo nível do planeamento, constitui “unidades 

fundamentais e integrais do processo pedagógico e apresentam aos 
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professores e alunos etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem” 

(Bento, 2003, p. 75).  

Este planeamento mais específico diz respeito a uma única modalidade e 

integra um documento norteador da nossa prática, o MEC. Este documento 

identifica os conteúdos de uma modalidade e estrutura-os de uma forma 

hierárquica que dá informação constante acerca do processo de ensino 

(Vickers, 1990) por isso, deve ser o elo de ligação entre a planificação e a 

prática pedagógica, estando sujeito a alterações que vão ao encontro dos 

interesses e necessidades de uma turma em particular. 

O MEC é construído segundo a proposta de Vickers (1990) e está organizado 

em 8 módulos que constituem 3 fases: a de análise (módulo I,II e III) , a da 

decisão (módulo IV, V, VI e VII) e a de aplicação (módulo VIII). Na fase da 

Análise, tem-se em consideração todo o tipo de conteúdo programático a ser 

abordado durante a UD. Para isso é dada uma especial atenção a todo o 

contexto que envolve a prática. A fase de Decisão implica definir uma 

sequência lógica dos conteúdos a lecionar, por isso, é importante e 

indispensável decidir eficazmente, definir objetivos, ponderar a melhor forma de 

avaliação e criar progressões que se ajustem ao nível dos alunos. Por fim, a 

fase de Aplicação é o culminar de toda a informação e o veículo para a prática 

pedagógica.  

Pela sua organização e perfil, a UD, correspondente ao módulo 4 do MEC que 

foi, para mim, o capítulo mais influente na orientação das minhas aulas e o que 

mais me norteou ao nível da construção da minha prática pedagógica.  

Por ser o momento que marca a transição entre a análise do contexto e a fase 

de decisão, a UD apresenta, especificamente, quais os conteúdos a lecionar e 

qual a ordem pela qual estes serão lecionados. A escolha destes conteúdos é o 

processo mais demorado e onde fui levada a seguir metodologias diferentes 

em cada modalidade.  

No caso dos Jogos Desportivos Coletivos, a UD foi sempre construída depois 

de feita a avaliação diagnóstica isto porque, estas modalidades são abordadas 

todos, ou quase todos os anos e previa que existisse um desempenho dos 

alunos que me permitisse optar por lecionar conteúdos de maior dificuldade.  
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“Relativamente ao planeamento da Unidade Didática, na primeira aula, optei 

por realizar uma avaliação diagnóstica, com o intuito de averiguar o nível de 

jogo dos alunos relativamente à modalidade de voleibol.” 

Justificação da Unidade Didática de Voleibol 

 

Já nas modalidades individuais, o processo foi realizado antes da primeira aula 

porque os conteúdos que abordei eram, quase sempre, novos para os alunos, 

pelo reduzido número de aulas e porque a organização das aulas foi construída 

em torno do trabalho individual ou de aprendizagem cooperativa o que permita 

ajustes mais pontuais e individualizados dos conteúdos para cada aluno. 

 

“Relativamente ao planeamento da Unidade Didática, optei por não realizar 

nenhuma avaliação diagnóstica uma vez que o número de aulas é muito 

reduzido. Para além disso, todos os conteúdos serão lecionados desde a sua 

base até à sua forma mais complexa.” 

Justificação da Unidade Didática de Dança 

 

Em qualquer um dos casos acima referidos a escolha dos conteúdos foi feita 

tendo por base, não só o conhecimento que tinha dos alunos mas também as 

diretrizes do programa, as competências específicas elaboradas pelo GEF e o 

conhecimento que adquiri durante o primeiro ano deste mestrado ao nível 

didático, mais especificamente no parâmetro das progressões pedagógicas. Tal 

como afirma Bento (2003, p.83) o “procedimento não sistemático, imprecisões 

na organização do ensino, abordagens isoladas e desconexas têm, 

frequentemente, as suas causas no respeito insuficiente pelo contexto lógico-

específico da matéria de ensino” por isso, este processo de seleção de 

matérias foi sempre muito ponderado e analisado para criar uma linha 

sequencial e lógica dos conteúdos que pretendia lecionar. Contudo, acredito 

que em alguns casos excedi o número razoável de conteúdos e quis mostrar 

mais do que aquilo que era pertinente para o espaço de tempo disponível, 

avançando para situações mais complexas sem consolidar as mais básicas. 
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Como afirma Guilherme (2015) as UD devem contemplar poucos conteúdos 

para que o foco não se disperse por vários polos e devido à intensidade de 

exercitação que as matérias precisam de ter para que se verifique evolução. O 

mesmo autor refere que ao ignorarmos estas diretrizes podemos estar a 

cometer erros que podem vir a refletir aprendizagens reduzidas. 

Em todas as modalidades foi feita uma abordagem base-topo ou seja, do mais 

simples para o mais complexo. Contudo a proposta de desenvolvimento das 

componentes técnicas esteve sempre interligada com as componentes tácticas 

de forma contextualizar os conteúdos. Acredito que esta opção esteve 

relacionada com o processo de formação inicial onde me encontrava por ser a 

opção que mais segurança me dava. No entanto, a abordagem topo-base 

apresenta-se como um desafio que gostava de, posteriormente, vir a 

experimentar numa modalidade onde os meus conhecimentos sejam bem 

sólidos, por considerar que desta maneira os alunos percepcionam de forma 

mais evidente a pertinência e o valor do conteúdo. 

Durante a construção da UD optei por não assumir a exercitação de todas as 

habilidades ao longo de todas as sessões ou seja, exercitava determinado 

conteúdo, consolidava-o e apesar de nas sessões seguintes ele ser trabalhado 

em conjunto com outras habilidades, já não era o conteúdo dominante. Optei 

por esta estratégia para definir de forma inequívoca quais eram os pontos 

fundamentais de cada aula. 

Na construção dos parâmetros das habilidades motoras são claras as 

diferenças na abordagem às modalidades coletivas e às modalidades 

individuais.  

Nas UD destinadas aos desportos coletivos privilegiei sempre a componente 

tática da modalidade e tentei que os conteúdos defensivos aparecessem em 

respostas aos ofensivos já lecionados. 

 

“Uma vez que, na minha opinião, o ataque deve começar por ser privilegiado 

em relação à defesa, os princípios ofensivos serão introduzidos (na 

planificação das aulas) primeiro do que os defensivos.” 

Justificação da Unidade Didática de Andebol 
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Da mesma forma, também o jogo foi um conteúdo com um lugar de destaque 

nas UD das modalidades coletivas. Todas as aulas apresentavam espaço de 

competição em jogo uma vez que esta tarefa envolve todos os conhecimentos 

adquiridos até ao momento e é o espaço onde a prática dos alunos mais se 

aproxima da realidade desportiva. 

Na modalidade de Futsal/Futebol, após avaliação diagnóstica, senti 

necessidade de descriminar níveis de desempenho e, por esta razão, nestas 

UD aparecem conteúdos a negrito que correspondem às habilidades 

lecionadas no grupo de alunos com nível de desempenho superior. 

 

“Quanto à mobilidade e ao equilíbrio, estes serão princípios a serem 

introduzidos no nível intermédio, uma vez que os alunos deste grupo já são 

capazes de jogar com um nível de complexidade maior e possuem um maior 

entendimento do jogo.” 

Justificação da Unidade Didática de Futsal/Futebol 

 

Já nas modalidades individuais o processo foi mais criativo. As UD de 

ginástica, tanto de solo como acrobática e de dança contemplavam uma fase 

inicial de exercitação de conteúdos isolados e uma fase de criação onde os 

alunos elaboravam um esquema tendo em conta as habilidades lecionadas. 

 

“Na terceira aula, apresentarei aos alunos a folha para a elaboração do 

esquema individual. Por esta razão serão introduzidos o encadeamento e a 

fluidez, conteúdos determinantes no esquema gímnico.” 

Justificação da Unidade Didática de Ginástica de Solo 

“Na terceira aula, serão introduzidos dois métodos para a criação de uma 

coreografia, o método de adição e de pirâmide. Cada grupo irá escolher um 

dos métodos e terminar o trabalho desenvolvido na aula número dois.” 

Justificação da Unidade Didática de Dança 

 

A UD de atletismo foi a mais longa de todas e estendeu-se por dois períodos. 

Contudo, isto aconteceu pelo grande número de disciplinas que lecionei 
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(quatro) e não pela quantidade de aulas disponíveis para cada uma delas. Pelo 

número reduzido de sessões dedicadas a cada uma e pela pertinência da sua 

junção acabei por fundir aulas de resistência e de lançamento do dardo no 

primeiro período e as aulas de velocidade e estafetas no segundo período.  

 

“A UD destina-se a uma turma do 11º ano composta por 16 aulas de 50’ sendo 

que 6 se destinam às disciplinas de resistência e lançamento do dardo (1º 

período) e 10 a velocidade e estafetas (2º período). 

Justificação da Unidade Didática de Atletismo 

 

Nas restantes categorias transdisciplinares todas as UD apresentam conteúdos 

muito idênticos. No caso da fisiologia do treino as capacidades condicionais 

foram ajustadas à realidade das modalidades e as coordenativas estiveram 

sempre muito presentes devido à sua ligação com movimentos corporais 

presentes na prática desportiva. Na categoria da cultura desportiva a história foi 

sempre abordada na primeira aula enquanto a terminologia, o regulamento e a 

simbologia iam sendo explicados ao longo das sessões. No que toca à 

arbitragem, esta esteve sempre presente com maior enfâse nas modalidades 

onde apliquei o Modelo de Educação Desportiva (MED) ou seja, apesar de 

serem sempre explicadas e aplicadas as regras e a respetiva arbitragem, só no 

MED é que os alunos desempenhavam funções de árbitro, caso contrário o 

regulamento era aplicado pelos jogadores no decorrer do jogo. Por último, os 

conceitos psicossociais foram extremamente relevantes e fomentados durante 

todas as aulas uma vez que o desporto deve “…acolher o outro com 

generosidade (com hospitalidade) enformando esta sua competência ética com 

a dignidade, a humanidade, a bondade, a solidariedade e a inclusão” (Bento, 

2014, p. 28). 

No fim da justificação de todas as UD salvaguardei as eventuais mudanças no 

documento por considerar que este é flexível e deve atender às respostas 

motoras que os alunos dão às nossas propostas. 
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“Esta Unidade Didática está sujeita a alterações, caso considere necessário, de 

acordo com o nível de desempenho que os alunos apresentem ao longo da 

mesma.” 

Justificação da Unidade Didática de Basquetebol 

 

Um dos problemas com que me deparei tanto na construção do PA da turma 

como na das UD foi a quantidade de modalidades que tinha de lecionar num 

número de aulas claramente reduzido. Estas complicações devem-se ao 

currículo multiatividades presente na escola e à passagem do horário da escola 

para blocos de 50 minutos. Desta forma “aconselha-se que se prolongue a 

quantidade de horas das Unidades Didáticas, que exista uma escolha muito 

pertinente da quantidade de conteúdos e que se consiga criar sinergias de 

conhecimentos e competências entre diferentes modalidades…” (Guilherme, 

2015, p. 123). 

 

“A batalha que travamos com o número de aulas que nos são dadas só 

conseguirá ter fim quando houver uma mudança na forma como se distribuem 

os conteúdos pelos vários níveis de ensino. A quantidade de modalidades é 

tanta e o tempo é tão reduzido que somos obrigados a mostrar resultados em 

tempo record. É revoltante, neste caso especificamente, porque quando vejo 

que os alunos se estão a começar a interessar e que até estão a melhorar o 

seu desempenho, já tenho que fazer a avaliação na aula seguinte quando 

aquilo que mais queria era continuar a UD.“ 

Diário de Bordo nº 19 – 22 de janeiro 

4.1.2.3. Plano de Aula 

O Plano de aula é o último nível do planeamento representa o momento onde 

toda a nossa preparação é executada. A aula é “… a unidade pedagógica do 

processo de ensino. E isto porque tanto o conteúdo e a direção do processo de 

educação e formação, como também os princípios básicos, métodos e meios 

deste processo, devem encontrar na aula e por meio dela a sua correta 

concretização” (Bento, 2003, p. 101). 
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Por ser o nível mais específico do planeamento, o plano de aula deve 

compreender as decisões tomadas anteriormente tanto no PA como na UD, 

que foi sempre o primeiro documento que analisei antes de construir a sessão. 

Isto porque um bom planeamento ao nível da UD facilita o planeamento de 

cada sessão já que são dois documentos que estão perfeitamente alinhados, a 

UD é o traço geral e o plano de aula o ponto detalhado de determinado 

momento da UD (Metzler, 2011). 

A construção do plano seguia sempre um processo sequencial de forma a 

conseguir prever todas as circunstâncias e era um processo com constantes 

tomadas de decisão ao nível das condicionantes físicas e das condicionantes 

de ordem concetual (Calderhead, 1984 cit.por Januário, 1996). Por norma, as 

condicionantes físicas estavam relativamente controladas uma vez que o 

roulement foi feito para todo o ano e todos sabíamos com antecedência qual 

era o espaço destinado a cada aula, a turma era muito assídua e por isso o 

número de alunos não variava e o material destinado a cada espaço era do 

conhecimento de todos. Com efeito, o foco das decisões centrava-se no 

conteúdo e nas progressões pedagógicas. 

O primeiro passo para a realização do plano esteve relacionado com a análise 

e reflexão da aula anterior e a pertinência da progressão a aplicar devido à 

continuidade que deve caracterizar o conjunto de planos de uma modalidade. É 

crucial perceber o que funcionou, o que precisa de ser melhorado e qual a 

resposta dos alunos às propostas feitas de modo a que a pertinência das 

sessões não seja questionada.  

 

“No decorrer da aula observei uma grande dificuldade nos conteúdos 

correspondentes à flexibilidade, pelo que na aula da próxima semana considero 

fundamental criar um espaço dedicado ao desenvolvimento desta capacidade.” 

Diário de Bordo nº7 – 16 de outubro 

 

“A construção e planeamento das aulas tem sido muito guiada pelos feedbacks 

que recebo das equipas. No fim de cada aula os capitães preenchem uma ficha 

onde enumeram as suas dúvidas e dificuldades e, é através dessas 
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informações, em conjunto com o que vou observando, que decido se devo ou 

não insistir num determinado conteúdo ou abordá-lo de maneira diferente.” 

Diário de Bordo nº19 – 22 de janeiro 

 

Ultrapassada essa observação era determinante clarificar os objetivos e 

aprofundar o conteúdo a eles inerente. Apesar de já ter sido feito um estudo 

intensivo da matéria de ensino aquando da realização da UD, foi extremamente 

relevante voltar a examinar o conteúdo e filtrar os critérios mais importantes. 

Tal como afirma Bento (2003) o facto de os objetivos serem claros direciona a 

aula para o fundamental e impede que existam desvios na metodologia inicial 

escolhida.  

Outros dos pontos que me pareceu relevante para a construção do plano de 

aula foi certificar que os exercícios propostos não eram descontextualizados. 

Como refere Bento (1995) o facto de modificarmos a modalidade na sua 

componente didática não significa que estejamos a ignorar o seu sentido de 

jogo, por isso, tentava que os exercícios servissem como transfer para a prática 

real da modalidade, privilegiando tarefas em contexto de jogo ao invés das 

analíticas. O mesmo autor ainda assume que a supressão das características 

do jogo rejeita o potencial formativo e educativo das tarefas desportivas e, 

numa altura em que “ a educação física tem de ser encarada como uma 

disciplina relevante do currículo escolar, que vai muito para além do físico” 

(Batista & Queirós, 2015, p. 35) pareceu-me sempre essencial privilegiar 

situações que envolvessem não só a atividade motora mas também os valores 

que o desporto despoleta.  

Ainda na construção do plano de aula favoreci, quase sempre, o trabalho em 

grupo, incluindo nas modalidades individuais. Bento (2003) afirma que o 

contacto entre os alunos, a apresentação do seu lado afetivo o encorajamento 

e incentivo é um fator promotor do ensino atraente e a constituição de grupos 

de trabalho revelou, durante todo o ano um papel importante no empenho e 

bem estar dos alunos durante as sessões. À medida que fui conhecendo os 

alunos considerei também essencial que a constituição dos grupos fosse feita 

com antecedência e apresentada no plano. Desta forma conseguia separar os 
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alunos mais brincalhões e juntar alunos de diferentes níveis para que existisse 

apoio aos que revelavam mais dificuldade. 

A estrutura do plano de aula foi discutida e realizada pelo NE. Este documento 

apresenta uma parte inicial que informa acerca do número da aula, da sessão 

da UD e dos alunos, do espaço, material e ainda dos objetivos que a sessão 

pretende alcançar nas 4 categorias transdisciplinares apontadas por Vickers 

(1990). Segue-se uma parte inicial correspondente à organização dos alunos e 

ao exercício de aquecimento que, por norma, esteve sempre relacionado com a 

modalidade que estava a ser lecionada. 

A parte fundamental da sessão foi aquela que maior complexidade trouxe 

durante todo o planeamento, devido às condicionantes de reflexão e análise 

referidas anteriormente e à dificuldade inicial que tive em perceber qual era o 

tempo necessário para cada tarefa. Esta dificuldade foi progressivamente 

desaparecendo à medida que fui conhecendo os alunos e o seu ritmo de 

trabalho e que fui desenvolvendo a noção de “plano flexível” ou seja, quando 

me desprendi das obrigatoriedades do que tinha planeado e comecei a adaptar 

a estrutura e o tempo de exercitação à resposta dos alunos aos estímulos 

apresentados. 

A parte final era maioritariamente dedicada às informações acerca da aula 

seguinte ou, em situações menos regulares a circuitos de condição física ou à 

atribuição de pontuações relativas à aplicação do MED. 

Aquando da reunião inicial com a PC fiquei a saber que os planos de aulas 

deviam ser entregues até ao fim de semana que antecedia a semana de 

trabalho. Esta dinâmica revelou-se muito importante para o meu 

desenvolvimento uma vez que os documentos enviados eram corrigidos e as 

sugestões apresentadas levavam-me a reformulações do previamente 

planeado e à reflexão acerca da pertinência do trabalho que tinha elaborado. 

Ficou claro que o professor experiente apresenta um maior número de 

conhecimentos didáticos aquando do planeamento (Januário, 1996) e esta 

troca de informações com a PC foi essencial para o sucesso da minha prática 

porque me alertava para os ajustes entre a tarefa e o espaço disponível, para a 
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sequência de exercícios e a sua relação com os objetivos e para os aspetos 

negativos de alguns exercícios propostos. 

Estive, durante algum tempo, muito preocupada com o cumprimento exímio do 

plano de aula, nada podia falhar. O tempo tinha de ser cumprido, os exercícios 

não podiam sofrer alterações e se, por condições climatéricas tinha de adaptar 

o plano a um terço de campo no momento da aula, estava “o caldo entornado”.  

 

“Ainda não lido bem com a mudança da estrutura do plano de aula… Não é 

minha política levá-lo comigo, aliás ele fica sempre dentro do meu dossier de 

turma, mas estudo-o muito. Estudo o plano depois de o fazer, estudo nos dias 

que antecedem o dia da aula e, se conseguir olhar para ele nos minutos antes 

do início da mesma, também o faço.” 

Diário de Bordo nº8 – 23 de outubro 

 

Ao longo do tempo, através de conversas com a PC e com a PO e da 

observação das aulas do NE, percebi que a palavra-chave para o sucesso da 

aula é “ajuste”. Se for preciso reduzir ao espaço adapta-se o exercício, se a 

tarefa não estiver a cumprir o objetivo encontra-se uma estratégia diferente e 

se não houver tempo para tudo existe sempre a aula seguinte. Não foi um 

processo fácil mas assim que me ajustei a esta realidade consegui desfrutar 

mais das aulas e senti que os alunos só beneficiavam com isso. Contudo 

houve características às quais me mantive fiel durante o EP. Gostava de 

chegar à aula antes da hora, de ter os cones alinhados e com as mesmas 

cores e de ter o material necessário bem perto. 

Descobri que o planeamento me reduzia a ansiedade mas assumi-lo como 

flexível fez com que aproveitasse o espaço de aula de forma mais rentável.  

4.1.3. Realização - “Sair da toca e agir” 

A minha intervenção no campo da realização do ensino foi um desafio. 

Inicialmente procurava muito na teoria, soluções e sugestões para a minha 

prática e aplicava-as com muito rigor, como se a teoria, integralmente 

transportada para a prática, fizesse magia.  
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Tal como afirma Bento (1995, p. 54) “se o professor utilizasse exclusivamente 

as receitas oferecidas pela ciência ou teoria despersonalizar-se-ia, hipotecando 

todo o espaço de invenção, de criatividade, de co-autor do processo de ensino, 

de sujeito de decisão próprias”. Confrontada com a despersonalização de 

algumas da minhas ações e tomada a consciência que a adaptação tinha de 

ser feita comecei a procurar por conceitos para depois os ajustar à minha 

prática uma vez que, “… tornar a prática mais consciente por meio da teoria é 

um aspecto extremamente importante da relação entre a teoria e a prática” 

(Bento, 1995, p. 56). 

 

“Tenho-me vindo a aperceber que o que a teoria nos diz não é linear e que a 

melhor opção é retirar o máximo de conteúdo e adaptá-lo à realidade que 

encontro” 

Diário de Bordo nº 17 – 8 de janeiro 

 

As informações e conhecimentos dos quais nos apropriamos são, quase 

sempre, vistos como verdades absolutas. Como afirma Antunes (2001, p. 87) “ 

a autoridade da ciência, enquanto autoridade epistémica, impõe-se com tal 

força que ninguém é suposto duvidar acerca da sua validade”. Este EP serviu 

não só para me conhecer enquanto profissional mas também para desmistificar 

os conceitos teóricos com os quais fui confrontada ao longo da minha 

formação. 

A realidade que encontramos no EP é muito própria, contudo, marca, desde 

cedo, a percepção que temos acerca da postura que deve ser assumida por 

nós enquanto docentes e das opções que devemos e queremos tomar na 

nossa intervenção. 

4.1.3.1. Os 3 R’s 

O controlo e gestão da turma não se revelaram um grande problema uma vez 

que os meus alunos eram extremamente cumpridores e educados. No entanto, 

quis garantir que o funcionamento das aulas decorrida da melhor forma e por 

isso, privilegiei os 3 R‟s, regras, rotinas e respeito. 
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As regras e algumas rotinas são os primeiros conceitos que lecionamos aos 

nossos alunos. Este sistema estabelece os comportamentos e as expectativas 

do professor em relação à postura dos alunos uma vez que estes ficam a saber 

exatamente o que devem fazer e como é que o devem fazer (Siedentop, 1991). 

A lista de regras foi construída em conjunto com os colegas de núcleo e a PC e 

englobava pontos acerca do vestuário apropriado para as aulas, dos horários 

de entrada e saída com as respectivas tolerâncias e enfatizava a necessidade 

da pontualidade e assiduidade, da necessidade de se cumprir com normas de 

higiene pessoal e da necessidade de se revelar espírito desportivo, de 

cooperação e empenho, como assim obriga a prática desportiva. Fui sempre 

exigente com os horários principalmente porque raramente falhei com as 

minhas obrigações quanto aos horários de saída pelo que esperava que 

fizessem o mesmo à hora de entrada. 

“Fiz a chamada e antes de os dividir nos grupos previamente feitos, alertei para 

o facto de terem chegado para lá dos 5 minutos de tolerância, acredito que pela 

minha cara de desagrado eles vão fazer um esforço para que não volte a 

acontecer.” 

Diário de Bordo nº4 – 25 de setembro 

 

Os equipamentos desportivos, cabelos presos e ausência de pulseira, brincos e 

colares também foram regras que privilegiei por considerar que são pontos 

fundamentais para a prática desportiva segura. As chamadas de atenção 

acerca destes dois últimos pontos foram constantes, mas sabia que 

aconteciam por esquecimento das alunas. 

Como afirma Rink (2014) os professores têm de cumprir uma série de tarefas 

antes da aula, como a chamada e a certificação de que os alunos estão 

prontos para a prática e, no fim da aula, como uma pequena conversa com 

informações pontuais. A mesma autora refere ainda que estas ações pré e pós 

aula devem ser concretizadas no menor tempo possível. Para que isto 

aconteça é necessário criar situações que permitam rentabilizar o tempo da 

aula e a aquisição de rotinas revela-se crucial, uma vez que estas “…permitem 

aos praticantes conhecer os procedimentos a adoptar na diversidade de 
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situações de ensino e treino, aumentando o dinamismo da sessão e reduzindo 

significativamente os episódios e tempos de gestão” (Rosado & Ferreira, 2011, 

p. 189). 

Foram raras as vezes em que fiz a chamada, numa fase inicial iam riscando o 

quadradinho da presença à medida que iam chegando e, posteriormente, só o 

fazia no fim da aula já no gabinete. Sei que esta ação só foi possível por ter 

poucos alunos e por conseguir controlar todas as entradas e saídas porque 

numa situação real onde um professor tem sete turmas é complicado que a 

memória permita este tipo de preenchimento.  

Outra das rotinas criadas foi a montagem e arrumação do material. Os alunos 

mais fortes já sabiam que ajudavam na montagem das tabelas e no transporte 

das balizas e os alunos dispensados tinham, quase sempre, um papel 

importante na montagem entre exercícios. 

Para reunir os alunos entre as mudanças de exercício ou para a demonstração 

de algumas tarefas fazia uma contagem decrescente de 5 até 0 e os alunos 

que chegassem após zero sabiam que tinham um exercício de condição física 

para fazer. Esta ação nunca revelou problemas e esteve tão entranhada nas 

sessões que a meio do ano já só dizia os números 5 e 4 porque o resto da 

contagem podia ser feita em silêncio. Se o espaço fosse mais pequeno e não 

se justificasse tanto tempo para se juntarem, um simples “chega cá” era 

suficiente. 

Era muito comum ter de parar o exercício a meio para dar feedback coletivo ou 

para introduzir uma variante de um exercício e, não havia necessidade de 

juntar a turma já que se iria perder tempo para que se aproximassem e para 

que iniciassem novamente a tarefa. Por isso, introduzi desde cedo o termo 

“congela”. A palavra “congela” significava que os alunos paravam exatamente 

no sítio onde estavam, não se mexiam, e nas explicações iniciais do conceito 

até lhes dizia que deviam respirar o menos possível. Esta rotina era 

especialmente vantajosa quando queria demonstrar uma ação dentro do 

exercício que todos estavam a executar e era uma forma rápida e simples de 

ter a atenção da turma dirigida para o que eu desejava. 
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Todos me diziam maravilhas acerca da turma e eu acreditava que seriam 

meninos espetaculares, mas sabia que nenhum deles tinha tido uma 

professora tão nova como eu e não fazia ideia se essa característica iria afetar 

a postura deles. Vivi muito presa a este medo e pensava muitas vezes em 

como seria a minha primeira intervenção perante a turma. 

 

“…conheço-me suficientemente bem para saber que não sou a pessoa mais 

autoritária do mundo e deixo-me, muitas vezes, vencer pela minha boa 

disposição pelo que, assumi uma postura mais autocrática na primeira aula” 

Diário de Bordo nº 4 – 25 de setembro 

 

 Olhando para trás percebo que não existia necessidade de ter sido 

exageradamente ríspida e que eles me iriam respeitar se tivesse assumido 

uma atitude mais descontraída mas, não quis dar-lhes muito espaço. Como é 

possível observar, o respeito inicial foi conquistado “à força” e existia uma 

distância considerável entre mim e os alunos. À medida que fui assumindo uma 

atitude de maior descontração o respeito manteve-se e foi a partir deste 

momento que comecei a desfrutar mais da minha ação enquanto professora. 

Percebi que toda a rigidez inicial serviu para a minha segurança e confiança 

enquanto profissional mas que, de certo modo, acabou por me afastar dos 

meus alunos durante um período considerável de tempo. 

4.1.3.2. Os modelos de Ensino e o processo tentativa-erro  

Assumindo que não há nenhum modelo perfeito para os diferentes 

envolvimentos do processo ensino-aprendizagem, importa referir que a eficácia 

do mesmo está assente na coerência da atuação de um determinado modelo 

na estrutura do ensino (Mesquita & Graça, 2011). Metzler (2011) intensifica 

esta ideia ao dizer que os modelos de ensino promovem diferentes resultados 

no que toca à aprendizagem dos alunos consoante a definição do processo 

ensino-aprendizagem. Rink (2001) refere que não existem modelos adequados 

a todos os contextos e que a escolha errada de um deles pode prejudicar a 

aprendizagem do aluno. Mesquita e Graça (2011, p. 39) reforçam este conceito 
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ao afirmar que atendendo aos modelos mais centrados no professor ou aos 

modelos mais dirigidos para a descoberta e protagonismo do aluno, “há que 

encontrar o justo equilíbrio entre as necessidades de direção e apoio e as 

necessidades de exercitação da autonomia, de modo a criar as condições 

favoráveis para uma vinculação duradoura à prática”.  

Segundo Metzler (2011) um modelo oferece um plano com um guião para um 

ensino coerente, apresenta os aspetos relevantes das componentes que 

intervêm no processo de aprendizagem e permitem, por isso, que tanto o 

professor como os alunos conheçam as linhas orientadoras do ensino, orienta 

o professor nas suas tomadas de decisão, e por ser suportado em 

investigação, compreende uma estrutura teórica refinada. Com efeito Graça 

(2008, p. 27) afirma que os modelos aparecem “como um avanço em coerência 

e intencionalidade relativamente às ideias mais fragmentárias de estratégias, 

procedimentos e habilidades de ensino; com um aprofundamento e uma 

flexibilização relativamente à ideia mais casuística ou mais estereotipada de 

método; e, finalmente como uma mudança de escala relativamente à ideia mais 

circunscrita e parcelar de estilo de ensino”. O mesmo autor refere ainda que a 

proposta de método está sujeita à sua subversão, fragmentação ou 

modificação, de forma a ir ao encontro das necessidades do contexto de 

ensino.  

Devido à variedade de modelos que nos foram apresentados, foi sempre 

curiosidade minha, enquanto EE, perceber como é que os podemos aplicar, 

quais as suas vantagens e desvantagens quando confrontados com a prática, e 

de que forma é que eu, enquanto profissional, me posicionava em relação a 

eles. Como afirmam Mesquita e Graça (2011) os professores mais eficazes são 

aqueles que privilegiam a aprendizagem dos seus alunos porque veem neste 

pressuposto o verdadeiro valor da escola, por isso, foi minha intenção, 

perceber qual o modelo ou conjunto de modelos potenciavam esta 

aprendizagem. 

Dos modelos existentes com abordagem de ensino centrada no professor, 

destaco na minha prática o Modelo de Instrução Direta (MID) por “ser um 

modelo recorrentemente utilizado na Educação Física (…) e por evidenciar 
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eficácia no ensino de habilidades em contextos de baixa interferência 

contextual” (Mesquita & Graça, 2011, p. 46). Tal como afirma Metzler (2011) o 

MID é eficaz quando é utilizado tendo em conta os seus propósitos e 

implementado de acordo com o planeado. 

Por se afastarem inequivocamente das características do MID, também 

destaco o MED e o Modelo de Aprendizagem Cooperativa (MAC). Estes 

modelos centram-se no aluno ao privilegiarem “a adopção de estratégias mais 

implícitas e menos formais do processo de ensino-aprendizagem” (Mesquita & 

Graça, 2011, p. 47). 

Embora tenham sido menos protagonistas na minha prática, o Modelo de 

Ensino dos jogos para a sua compreensão (TGfU), o Modelo de competência 

nos jogos de invasão e o Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo também 

tiveram algumas das suas características transportadas para a minha ação 

enquanto EE. 

Modelo de Instrução Direta 

No MID o controlo das decisões e os padrões de envolvimento do aluno são da 

total responsabilidade do professor de modo a que se obtenha eficácia nas 

tarefas desenvolvidas ao longo do processo de ensino-aprendizagem 

(Mesquita & Graça, 2009). Para que isto aconteça, Mesquita e Graça (2011) 

referem que o tempo de prática motora deve ser elevado e que se deve 

privilegiar a apresentação dos critérios de êxito durante esse momento. Metzler 

(2011) reforça a ideia ao afirmar que a essência do modelo é fornecer aos 

alunos o maior número possível de momentos supervisionados, para que o 

professor os consiga observar e fornecer o feedback necessário.  

O mesmo autor refere ainda que no MID os alunos têm todos a mesma tarefa, 

exercitam todos da mesma forma e progridem de nível em conjunto. Devido a 

estas características Mesquita e Graça (2011) destacam que o MID se 

apresenta como um modelo com vantagens claras em habilidades desportivas 

num contexto fechado, ou seja, as que podem ser decompostas e lecionadas 

passo a passo. De acordo com estas características optei por aplicar o MID na 

abordagem à resistência e ao lançamento do dardo. Estas modalidades foram 
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lecionadas no início da minha atividade como EE pelo que optei por uma 

intervenção que me permitisse um maior controlo tanto dos alunos como de 

tudo o que se passava na aula a nível didático. Este modelo permitia-me 

assumir o papel principal na instrução e na tomada de decisão porque era eu 

quem determinava as tarefas e as suas progressões. Uma vez que dá 

prioridade à aprendizagem dos conteúdos psicomotores e não ao seu valor 

cognitivo ou afetivo, era mais fácil para mim aumentar o tempo de exercitação, 

porque as tarefas eram meramente reprodutivas e assim, controlar o 

comportamento e intervenção dos alunos, não era um problema. 

 

“Juntei os alunos, expliquei e demonstrei o que queria que exercitassem e 

organizei-os em 4 corredores. Enquanto lançavam eu ia dando o feedback que 

considerava necessário e ia-me posicionando consoante o corredor que 

estivesse a observar. Deste modo consegui controlar melhor as dificuldades de 

todos e ajudá-los mais individualmente.” 

Diário de Bordo nº 7 – 16 de outubro  

 

Também na ginástica de solo foram utilizados alguns pressupostos do MID. As 

aulas eram organizadas por estações (cada uma com o seu conteúdo) e iguais 

para todos os alunos e, todo o feedback, era fornecido por mim. No entanto, e 

apesar da obrigatoriedade na realização de alguns elementos, os alunos 

tiveram oportunidade de escolher o que queriam fazer na sua sequência, ou 

seja, o momento da avaliação teve em conta as características de cada aluno e 

o seu nível de desempenho, o que afasta este processo das diretrizes 

avaliativas do MID. 

Este modelo apresentou vantagens no que toca ao controlo da turma e do 

tempo de exercitação dos alunos, na qualidade que estes demonstraram para a 

reprodução das tarefas que lhes foram apresentadas e na quantidade de 

feedback que conseguia dar a cada um deles, fazendo com que fossem 

constantemente confrontados com correções e sugestão para a melhoria da 

sua prestação. Contudo, a falta de contextualização das atividades, a falta de 

relacionamento entre eles e o distanciamento que exista entre mim e a turma 



53 
 

foram fatores que comprometeram o ambiente da aula. A minha postura 

autoritária e rigorosa levava-os a não criarem empatia comigo 

independentemente da quantidade de feedback positivo que dava em conjunto 

com o corretivo e, o facto de trabalharem individualmente para atingirem um 

objetivo, fazia com que não desenvolvessem as competências sociais que 

caracterizam o desporto. 

Modelo de Educação Desportiva  

O desporto na escola tem vindo a ser descontextualizado uma vez que os 

conteúdos são exercitados isoladamente e fora do contexto de jogo ou de 

competição onde os rituais, os valores e as tradições são desvalorizados e não 

conferem aos alunos uma experiência desportiva real (Siedentop, 1994). O 

MED veio responder a esta situação e fruiu a partir da tese de doutoramento de 

Siedentop que centrava a criação deste modelo “na procura da 

contextualização da sua concepção de play education, através da 

implementação de ambientes de prática propiciadores de experiências 

desportivas autênticas” (Mesquita & Graça, 2011, p. 59).  

Este modelo foi ambicioso na medida em que coloca os alunos no papel de 

jogadores e os ajuda no desenvolvimento ao nível de 3 eixos fundamentais de 

um desportista; a sua competência, literacia e entusiasmo (Siedentop, 1994).  

Siedentop (1994) apontou seis características fundamentais do MED; a época 

desportiva, a afiliação, a competição formal, os registos estatísticos, a 

festividade e o evento culminante. As épocas desportivas representam os 

períodos de treino, os períodos de competição e o momento do evento 

culminante, e fazem com que este modelo se afaste das usuais UD com uma 

duração muito reduzida, sugerindo a duração ideal de aproximadamente 20 

aulas (Mesquita & Graça, 2009). A afiliação está associada à formação de 

equipas, que se mantêm durante toda a lecionação da modalidade, e que 

promovem um crescimento pessoal como resultado das boas experiências 

desportivas. A competição formal representa os momentos de competição 

formal entre as equipas durante a época desportiva que termina no dia do 

evento culminante, uma aula dedicada exclusivamente à competição formal e à 
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entrega de prémios relativa à atividade. A festividade está presente durante 

toda a aplicação do MED e enaltece a natureza do desporto. Por último, os 

registos estatísticos acompanham todo o processo e apresentam-se como um 

documento que fornece feedback acerca do comportamento e da competência 

de cada uma das equipas. 

A necessidade de existirem dados estatísticos, árbitros e capitães faz com que 

os alunos sejam convidados a desempenhar inúmeras funções durante as 

aulas. Tal como afirmam Carlson e Hastie (1997, cit. por Mesquita & Graça, 

2011) o facto de os alunos serem confrontados com tarefas de gestão faz com 

que se envolvam e se comprometam com as atividades realizadas. 

Tal como afirma Metzler (2011) o MED foi desenhado para ensinar o conceito e 

a conduta desportiva contudo a matéria de ensino não se deve perder no meio 

das suas características. Com efeito, é importante que o EE não sobreponha a 

festividade e todo o aparato deste modelo às aprendizagens relacionadas com 

as habilidades motoras.  

Foi um desafio conciliar a euforia e organização característica deste modelo, 

por isso, fiz questão de escolher modalidades que conhecesse bem para o 

aplicar na sua forma integral. Durante a lecionação das disciplinas de 

velocidade e estafetas o MED foi aplicado e seguiu as suas seis características 

durante a época desportiva. Já no Voleibol e no Basquetebol a sua aplicação 

foi mais parcial sendo que houve particularidades da época desportiva que não 

foram cumpridas. 

A minha turma era exemplar e a aplicação deste modelo trouxe o melhor de 

cada um dos meus alunos, o que nos proporcionou uma fantástica experiência 

com o MED. Os capitães assumiram uma postura muito correta e 

acompanharam os seus colegas assumindo uma liderança que permitiu a 

evolução de todos os alunos. No atletismo, para além de organizarem com 

sucesso os exercícios destinados às tarefas propostas, foram também muito 

interventivos nas suas correções. Já no Basquetebol, foram necessárias 

algumas conversas iniciais para os centrar no seu objetivo uma vez que, 

quando confrontados com uma modalidade mais competitiva, acabaram por se 

focar mais no resultado pessoal da sua intervenção.  
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O feedback foi também um dos pontos que revolucionou estas aulas. Sempre 

que possível tentava passar o feedback através dos capitães e, sempre que 

não estava junto de uma determinada equipa, observei que o próprio capitão 

fornecia o feedback necessário sem necessitar da minha indicação para o 

fazer.  

Percebi várias vezes que os alunos valorizavam e agradeciam a intervenção 

dos capitães e, através da realização do estudo de investigação realizado no 

âmbito do EP (capítulo 5), consegui perceber que os alunos consideraram que 

a quantidade de feedback que recebiam neste modelo era superior uma vez 

que esta função não era exclusivamente minha.  

 

“Assim que passamos para a exercitação das partidas, a autonomia das 

equipas foi total. Verifiquei que os capitães foram muito interventivos e que 

ajudaram os colegas a melhorarem as suas capacidades. É importante frisar 

que, apesar de serem as equipas a organizarem a sua prática, eu estou 

presente durante todo o processo, acompanho a exercitação e dou feedbacks 

sempre que necessário, aos alunos ou ao capitão para que este o faça.“ 

Diário de Bordo nº 18 – 15 de janeiro 

 

Com base no apresentado, considero que o capitão é um elemento crucial para 

o sucesso dos alunos neste modelo. Este apresenta um papel fulcral no 

feedback, na motivação e na ajuda dos seus colegas de equipa. Para que 

estes desempenhem o papel que lhe compete o professor deve dar-lhe 

especial importância no sentido de o dotar de conhecimento específico e de 

lhes dar objetivos claros para a sua intervenção como por exemplo: “Hoje vou 

estar particularmente atenta ao que dizes durante o jogo”; “Hoje vamos 

introduzir este conteúdo e é muito importante que se foquem neste parâmetro”. 

Por outro lado, também encontrei um ponto negativo nesta aplicação. Aquando 

dos momentos de competição os meus alunos assumiam uma postura 

excessivamente competitiva. Tal como afirma Graça (2008, p.28) “ competir e 

esforçar-se para ganhar é inerente ao ethos do jogo e à cultura desportiva, 

porém pretende-se que a competição esteja fundada numa ética de respeito 
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pelo espírito de jogo, num clima que favoreça a participação, o 

desenvolvimento individual, que equilibre as oportunidade de aprender e de 

jogar de todos os participantes”. 

 

“Trabalhei muito e tentei criar o melhor ambiente possível com as matérias 

necessários à realização do MED, como o quadro das pontuações e os 

manuais e, fui entusiasmada com a possibilidade de eles se envolverem com 

estas coisas. Contudo, pareceram-me mais preocupados com as frustrações 

entre equipas e a fraca pontuação durante os jogos… Espero que com as 

mudanças da próxima aula eles já se mostrem menos «sedentos de vitória».” 

Diário de Bordo nº11 – 13 de novembro  

 

A solução que encontrei para este problema foi definir regras de pontuação 

para o fair-play, para o trabalho em equipa e para o cumprimento dos critérios 

de êxito do conteúdo que estava a ser exercitado em cada aula. Desta forma, 

consegui que se focassem no que realmente era relevante no espaço da aula. 

Progressivamente fui acrescentando algum valor à competição para não 

desvirtuar o valor da mesma, contudo, este valor nunca foi superior ao dos 

restantes pontos. 

Através da aplicação do MED consegui desmistificar este modelo e desapegar-

me da ideia que tinha em relação à aplicação exímia do que nos diz a teoria. 

Apesar do modelo ser centrado no aluno, o professor continua a ser o arquiteto 

do ambiente educacional e o principal responsável pela eficácia do ensino 

(Siedentop, 1994). Mesquita e Graça (2011, p.63) reforçam esta ideia ao dizer 

que o modelo “exige boas competências de gestão e organização por parte do 

professor”. 

 

“Enganam-se os que pensam que o MED serve para tirar responsabilidades 

dos ombros dos professores. Este modelo é trabalhoso, supervisionar o 

processo e manter-me interventiva é mais difícil comparado com controlo da 

turma que se consegue ter na aplicação de um MID.” 

Diário de Bordo nº 18 – 15 de janeiro  
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Por último, não posso deixar de citar Rolim (2015, p.103) quando afirma que “é 

tamanha a quantidade e diversidade de conteúdos abordados em cada ano 

letivo que não abre espaço para abordagens mais aprofundadas e prolongadas 

dos conteúdos, realidade que tem obstado à introdução do MED no ensino da 

disciplina de EF nas escolas”. De facto, o currículo multiatividades e o pouco 

tempo disponível para cada modalidade fez com que tivesse de ajustar o PA 

para que fosse possível apresentar três UD com um tempo mais alargado 

comparativamente às restantes. No entanto, os resultados apresentados após 

esta aplicação foram muito satisfatórios e serão apresentados posteriormente 

no capítulo 5. 

Modelo de Aprendizagem Cooperativa 

O MAC é uma estratégia de ensino desenvolvida por Johnson and Johnson 

(1975) e cresceu a partir do reconhecimento de que os alunos precisam de 

saber abraçar a diversidade e trabalhar em conjunto de forma a alcançarem os 

objetivos propostos (Rink, 2014). Tal como afirma Metzler (2011), o MAC não é 

bem um modelo, mas engloba um conjunto de estratégias com atributos chave 

onde a principal característica é agrupar os alunos em equipas de ensino 

durante uma determinada tarefa e, neste campo as equipas funcionam como 

no desporto formal, onde todos os constituintes trabalham para alcançar o 

mesmo objetivo (Metzler, 2011). Rink (2012) reforça esta ideia ao afirmar que a 

aprendizagem cooperativa é uma estratégia de ensino que tem a vantagem de 

proporcionar o trabalho em equipa para a concretização de uma tarefa. 

É importante referir que este modelo, tal como no MED, também privilegia os 

grupos heterogéneos. Rink (2014) menciona a importância de construir grupos 

de trabalho de forma heterogénea, tendo em conta a raça, a capacidade 

motora e as necessidades sociais. Também Metzler (2011) refere que o 

professor deve garantir que as equipas são o mais variadas possível na sua 

constituição relativamente ao género, desenvolvimento cognitivo e criatividade. 
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“Organizei a turma em grupos, certificando-me sempre que em cada grupo 

existia, pelo menos, um aluno com boas capacidades para a modalidade e 

tendo em atenção os alunos que estavam menos motivados para a prática da 

dança. Esta forma de organização da turma revelou-se muito favorável para o 

desenrolar das tarefas uma vez que os alunos que mais se destacam na 

modalidade orientaram e motivaram os que estavam mais apreensivos. Sendo 

assim, a dinâmica que se criou fez com que todos se envolvessem na tarefa e 

os resultados foram aparecendo no decorrer da sessão.“ 

Diário de Bordo nº28 – 15 de abril   

 

Contudo, é preciso perceber que, para que o modelo facilite a aprendizagem, o 

professor não pode simplesmente organizar a turma em grupos e esperar que 

o resultado floresça. Johnson et al. (1994, cit. por Metzler, 2011) referem seis 

regras de funcionamento para este modelo entre as quais a definição clara dos 

objetivos das tarefas, a apresentação da mesma e a monitorização e 

intervenção junto dos grupos de trabalho. Também Rink (2014) enaltece a 

importância do feedback neste modelo afirmando que assim que a tarefa é 

apresentada, o professor deve observar o trabalho realizado, providenciar 

feedback acerca do desempenho dos grupos e sugerir estratégias alternativas 

para o alcance do objetivo final. 

 

“Comecei por introduzir as pegas com desequilíbrios e depois organizei-os em 

grupos e forneci a todos eles uma folha com as figuras que deviam 

experimentar durante a aula. Durante o tempo de exercitação fui observando e 

ajudando os grupos que precisavam e fui reforçando as regras de segurança 

em relação ao monte e ao desmonte. Todos os grupos apresentaram uma 

postura exemplar, trabalharam em equipa e procuraram sempre fazer melhor.” 

Diário de Bordo nº 25 – 4 de março 

 

Tanto na ginástica acrobática como na dança, as tarefas inicias foram sempre 

propostas por mim. Tal como refere Rink (2014) normalmente o professor 

seleciona a tarefa ou o projeto que deve ser desenvolvido pelos alunos no 
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entanto, estes têm sempre uma escolha em relação ao trabalho final que 

apresentam. No caso da ginástica acrobática cada grupo escolhia as figuras de 

pares, trios, quadras e pirâmides que queria introduzir no seu esquema e no 

caso da dança, os alunos tiveram a oportunidade de modificar os movimentos 

apresentados tendo em conta os temas da dança previamente lecionados.  

Com efeito, é possível entender que na fase inicial o MAC centra as decisões 

no professor na medida em que é este que faz o planeamento e apresentação 

das tarefas de ensino, mas após a apresentação da tarefa o modelo passa a 

centrar-se no aluno e são construídas dinâmicas de negociação dentro da 

equipa para que se atinja o objetivo proposto (Metzler, 2011). 

De todos os modelos este foi o que me apresentou mais vantagens no curto 

espaço de tempo em que foi aplicado. A cooperação entre os elementos de 

cada grupo foi evidente durante todo o processo. Como afirmam Rosado e 

Ferreira (2011, p. 191) “Neste tipo de ambiente tendem a existir maior 

coordenação de esforços, maior divisão de tarefas, orientação mais clara para 

alcançar acordos e níveis de produtividade mais elevada. Parece haver 

também, uma maior aceitação e um maior acordo em relação às ideias dos 

outros, sentimentos de partilha em relação a crenças e valores, confiança nas 

suas próprias ideias e no valor que os outros lhe atribuem”. A postura dos 

alunos divergiu daquela imagem competitiva que tinha transparecido durante a 

aplicação do MED. 

 

“Comparar o comportamento deles em momentos de competição com o 

comportamento em momentos de cooperação é como olhar para a noite e para 

o dia. Acredito que com o decorrer da U.D eles vão conseguir não só uma boa 

prestação a nível motor mas também um fantástico desenvolvimento nas suas 

relações de confiança e entreajuda dentro e fora do espaço da aula 

transferindo estas competências para o dia-a-dia.” 

Diário de Bordo nº 26 – 11 de março 

 

Acredito também que o facto de nestas modalidades o trabalho ter sido 

desenvolvido em grupo, tenha feito com que os alunos atribuíssem mais valor 
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às matérias lecionadas uma vez que não se tratavam de modalidades da sua 

preferência. 

Inicialmente, temi que os resultados alcançados não revelassem aprendizagem 

uma vez que o trabalho desenvolvido fomentava a autonomia dos alunos. 

Contudo, assumi uma postura interventiva e respondi sempre às solicitações 

dos alunos, pelo que acredito que não ficaram por esclarecer os conceitos das 

matérias lecionadas. 

Durante o processo houve alturas em que senti que não fazia falta na aula, 

principalmente nas sessões de 50 minutos dedicadas ao ensaio final dos 

esquemas e das coreografias. Não aponto isto como uma desvantagem mas 

sim como um resultado positivo do sistema de accountability5 que foi 

desenvolvido. 

O único ponto negativo que devo focar relaciona-se com o trabalho 

desenvolvido por um dos grupos de dança. Metzler (2011) afirma que uma das 

desvantagens do MAC pode ser a pressão que os alunos mais capazes podem 

sentir para mostrar mais contributos do que os outros alunos. No meu caso, 

acredito que uma das alunas, que pratica dança no contexto extraescolar, 

sentiu que tinha um papel importante não só no grupo mas também nos outros 

grupos. O resultado desta atuação foi o descuido com o trabalho contínuo do 

grupo onde estava inserida e a posterior falta de elementos para a avaliação do 

mesmo. Apesar de terem desenvolvido e modificado os passo propostos, 

nunca houve construção de uma coreografia, nem coerência entre os 

movimentos desenvolvidos de aula para aula. 

Tal como refere Rink (2014) é possível apresentar experiências divertidas com 

elevado cariz social em EF sem desvalorizar o conteúdo da matéria prevista 

para esta disciplina. Encheu-me de orgulho ver os esquemas fantásticos que a 

turma realizou nestas duas modalidades e, analisando o seu entusiasmo e as 

horas que os alunos passaram fora da aula a trabalhar para este resultado 

final, acredito que, também para eles, esta foi uma experiência valiosa. 

Jogos Desportivos Coletivos e os modelos que os rodeiam 

                                            
5
 Accountability – processo pedagógico através do qual o professor faz com que os seus alunos 

cumpram as tarefas propostas (Hastie & Vlaisavljevic, 1999). 



61 
 

É usual assistir ao ensino dos Jogos Desportivos Coletivos através de 

exercícios analíticos e tarefas sem qualquer transfer para o jogo formal. Este 

tipo de abordagem condiciona a aprendizagem dos alunos na medida em que 

não os confronta com a realidade desportiva e não desenvolve a tomada de 

decisão em jogo, desvalorizando a componente cognitiva do desporto. Tal 

como refere Graça (2008, p.27) modelo como o TGfU, o Modelo de 

competência nos jogos de invasão e o Modelo de Abordagem Progressiva ao 

Jogo “ rompem com as abordagens mais tradicionais não apenas ao nível dos 

conteúdos a privilegiar, mas também ao nível dos métodos e estratégias, ao 

nível da configuração dos papéis e responsabilidades de quem ensina e quem 

aprende; e ao nível dos contextos e cenários de aprendizagem”. 

No decorrer da lecionação das modalidades de futebol, andebol, basquetebol e 

voleibol recorri a algumas características dos modelos acima mencionados e, 

uma vez que queria fugir à abordagem tradicional destas matérias, selecionei o 

que mais me interessava em cada uma destas opções. 

O TGfU pretender evitar a descontextualização do jogo proporcionando aos 

alunos momentos onde estes percebam “o que fazer e “quando fazer” e não só 

o comum “como fazer” (Graça, 2008). Devido à complexidade do jogo formal, 

este modelo privilegia as formas de jogo modificado com manipulação de 

regras, espaço e tempo de forma a facilitar a compreensão tática e a adequar a 

complexidade à capacidade dos alunos (Graça, 2008; Graça & Mesquita, 

2011). 

Apesar da sua revolucionária perspetiva de ensino que prioriza o jogo e que 

desenvolve as habilidades técnicas dentro do mesmo e de acordo com as 

dificuldades que vão aparecendo durante a sua exercitação, optei, para 

segurança da minha intervenção, por só abraçar a característica das formas 

modificadas de jogo que o modelo apresenta. 

O facto de recorrer a esta característica acaba por situar a minha prática no 

Modelo de competência nos jogos de invasão, uma proposta híbrida entre o 

MED e o TGfU dados os pontos comuns que tem com cada um deles (Graça, 

2008).  
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O autor supracitado refere que o Modelo de competência nos jogos de invasão 

aproveita do TGfU a ideia das formas modificadas de jogo, completando e 

reforçando com três tipos de tarefas de aprendizagem, as formas básicas de 

jogo, as formas parciais de jogo e as tarefas baseadas no jogo. No caso do 

MED foram privilegiadas as características da competição, festividade e as 

funções variadas dos alunos que também são agrupados de forma 

heterogénea.  

Tanto no planeamento como na prática favoreci a exercitação através das 

formas de jogo modificadas. Fazia uma abordagem inicial através das tarefas 

baseadas no jogo que limitam as possibilidades decisionais do aluno, levando-

o a realizar o movimento pretendido (e.g. 1x1 com apoio em andebol). De 

seguida, optava por realizar formas parciais de jogo, normalmente em 

superioridade numérica ofensiva, para simplificar o jogo ao beneficiar o ataque 

(e.g. 3x2 no futebol). Por fim, e tendo em conta o nível da turma, escolhia uma 

ou mais formas básicas de jogo caso existissem dois níveis distintos na turma 

(Graça & Mesquita, 2011). 

O Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo em Voleibol, tal como nos 

anteriores, aponta que “o ensino da técnica é subordinado ao ensino da tática” 

(Mesquita & Graça, 2011, p. 144). No caso do Voleibol, e como esta 

abordagem foi vivenciada na Didática da modalidade no primeiro ano do 

MEEFEBS, já apresentei maior conforto na introdução de conteúdos técnicos 

quando os alunos eram confrontados com dificuldades na eficácia do jogo por 

não os saberem realizar (e.g. passe de costas para aumentar a 

imprevisibilidade do ataque). Com efeito, Graça e Mesquita (2009, p. 146) 

referem que um dos vetores que estrutura este modelo é que “a aprendizagem 

das habilidades técnicas está subordinada à compreensão tática”. 

Foram também particularidades relevantes deste modelo a caracterização dos 

alunos por etapas de aprendizagem e a dimensão competitiva do modelo que 

prevê “a organização de torneios, com formação de equipas e de toda a 

atividade que gira em torno da competição” (Mesquita & Graça, 2011, p. 152). 

Como refere Graça (2008) existe, hoje em dia, uma variedade de modelos que 

permite ao professor construir a sua prática de forma a reformular o ensino dos 
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jogos. Não consigo enumerar vantagens e desvantagens dos modelos relativos 

aos Jogos Desportivos Coletivos uma vez que escolhi os pontos que mais me 

ajudavam na minha prática, pelo que, à partida, considerava-os como um ponto 

positivo na minha abordagem. Contudo, devo enaltecer o valor destes três 

modelos por contextualizarem a prática, valorizarem o jogo e permitirem que os 

alunos sejam confrontados com vivências desportivas próximas da realidade.   

4.1.3.3. A chave do sucesso 

Tal como afirmam Rosado e Mesquita (2011) a instrução situa-se num lugar de 

destaque por ser o centro da informação em relação aos objetivos e matérias 

de ensino e, por isso abrange “…todos os comportamentos verbais e não-

verbais (..) que estão intimamente ligados aos objetivos da aprendizagem” 

(Rosado & Mesquita, 2011, p. 69).  

As estratégias instrucionais referem-se a uma série de operações que 

favorecem o aparecimento de resultados de aprendizagem ao envolverem os 

alunos nos conteúdos da aula (Metzler, 2011) por isso, devem ter um papel 

central no decorrer da sessão. 

Ao longo do meu EP as estratégias mais utilizadas foram a instrução, o 

feedback, o questionamento e a demonstração. Cada uma destas estratégias 

sofreu um processo progressivo de desenvolvimento uma vez que, à medida 

que a minha prática se ia desenrolando, acompanhada por reflexões 

constantes e conversas com o NE e com a PC, eu fui ajustando a minha 

intervenção neste quatro campos. 

Instrução  

“A apresentação da informação é o comportamento mais importante da função 

de instrução” (Januário, 1996, p. 109). Este comportamento é fulcral para a 

interação entre o aluno e o ensino e comprova que grande parte do ambiente 

geral da aula depende da forma como o professor apresenta a informação à 

turma (Januário, 1996). 

A comunicação é um aspeto central na ação do professor, principalmente 

quando este tem de passar informação de forma clara para todos os alunos. 
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Como referem Rosado e Mesquita (2011) a comunicação abrange um conjunto 

de obstáculos que devem ser analisados e solucionados. Um destes remete 

para o receio de comunicar. A “…paralinguagem (volume de voz, ressonância, 

articulação, entoação)” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 73) merece uma especial 

atenção. 

Este aspeto foi um dos pontos de desenvolvimento da minha instrução. No 

início do ano (sobre)vivia às aulas com uma ansiedade constante, falava num 

tom relativamente baixo, queria passar o máximo de informação possível num 

curto espaço de tempo e não existiam grandes pausas no meu discurso. 

 

“As aulas da turma residente são sempre antecedidas de imensa ansiedade. 

Tenho sempre receio que algo corra mal, tento visualizar todos os cenários 

possíveis mas a aula é um espaço tão imprevisível que nunca descanso o meu 

nervosismo. Sinto que este nervoso se manifesta numa postura muito 

acelerada na aula, falar muito rápido, sempre baixinho e querer sempre tudo 

feito muito depressa.” 

Diário de Bordo nº6 – 9 de outubro 

 

À medida que fui superando os meus medos e que fui descentrando a minha 

atenção das imprevisibilidades da sessão, foquei-me mais na qualidade do que 

dizia e da forma como o fazia. Não aconteceu da noite para o dia e envolveu 

algum trabalho de casa, com alguns ensaios de instrução pré-aula, mas pouco 

a pouco consegui elevar o tom durante a instrução e trabalhar a entoação de 

forma a destacar os pontos mais importantes da mesma. 

 

“Quando ultrapassei as dificuldades do planeamento deixei de trabalhar para 

mim e comecei a trabalhar para os meus alunos ou seja, comecei a preocupar-

me mais com as dificuldades da prática. Tentei resolver, principalmente, a 

clareza, objetividade e tom minha instrução. Senti a evolução não só no meu 

comportamento mas também na forma como os meus alunos encaravam a 

aula. Parecia-me tudo mais fluido, simples… descomplicado!” 

Reflexão 2º período  
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A instrução foi maioritariamente importante no início de cada tarefa uma vez 

que os alunos devem obter informação sobre uma tarefa antes de a iniciar 

(Metzler, 2011). Rink (2014) apresenta cinco operações importantes para a 

apresentação da tarefa: (a) obter a atenção dos alunos, (b) sequenciar o 

conteúdo e organizar a tarefa, (c) apresentar uma comunicação clara, (d) 

escolher um método para comunicar e (d) selecionar palavras-chave.  

Conseguir ter a atenção dos alunos não se revelou um problema sistemático. 

Como já referi num dos tópicos anteriores tê-los todos juntos para a instrução 

global era um processo muito rápido e as distrações pontuais eram 

prontamente resolvidas com uma chamada de atenção mais individual. A partir 

do momento em que começava a falar sabia que o tempo que dispunha era 

curto porque, apesar de se manterem a olhar para mim, eu sabia que o foco da 

atenção dispersava ao fim de pouco tempo.  

De forma a combater eventuais desvios de atenção preparava, durante a 

construção do plano de aula, a organização da tarefa no seu nível mais 

logístico (e.g: grupos de trabalho, número de colunas, dinâmica de rotação 

entre posições) e, seguindo a sequência dos exercícios, levava escolhidas 

algumas palavras-chave que iam ao encontro dos critérios de êxito propostos 

para cada habilidade. 

Segundo Kendler (1985) existem vários factores determinantes para a 

recordação de informação entre os quais a codificação, a extensão do discurso 

e a dimensão concreta do mesmo ou seja, será mais fácil recordar a 

informação se esta for apresentada numa estrutura mais simples, mais curta e 

mais concreta (Rosado & Mesquita, 2011). Neste campo, a palavra-chave 

aparece como uma das melhores soluções e por isso teve um papel crucial 

para a interpretação que os alunos faziam da tarefa. 

A apresentação das tarefas não foi sempre feita da mesma forma e sofreu 

várias alterações durante o ano e consoante a modalidade que estava a ser 

lecionada. 

No início usava muito a instrução meramente verbal e alongava muito o 

discurso por querer explicar tudo de várias formas para que os fatores da 



66 
 

percepção seletiva (Rosado & Mesquita, 2011) e da interpretação estivessem 

controlados porque achava que se a instrução fosse feita desta maneira 

abrangia todas as possíveis interpretações e reforçava as ideias principais. 

Este processo de instrução exaustiva levava a paragens com um tempo 

excessivo. Apesar de os resultados não se revelarem estatisticamente 

significativos, Piéron e Piron (1981) concluíram que as turmas mais eficazes 

eram submetidas a maior tempo de instrução (Costa, 1995) no entanto, no meu 

caso em particular acredito que a instrução mais curta e objetiva potenciou a 

dinâmica da aula e não revelou desvantagens em relação à instrução mais 

longa.  

Posteriormente, comecei a usar a demonstração a par da instrução verbal. 

Normalmente alinhava os alunos numa das laterais do campo para que todos 

conseguissem visualizar a ação e pedia a alguns que demonstrassem a 

situação enquanto explicava qual era o objetivo da tarefa.  

Existiram modalidades coletivas onde, devido ao trabalho tático realizado, tive 

necessidade de usar o desenho como forma de instrução. Como me fazia 

acompanhar, quase sempre, de uma capa e de uma caneta, rapidamente 

acedia ao papel e desenhava o campo, o número de alunos pretendidos e a 

ação que queria observar tanto do lado ofensivo como do defensivo. Esta 

técnica é mais visível no espaço de treino mas consegui obter bons resultados 

com este método principalmente nos alunos que praticam estas modalidades e 

conhecem esta forma de explicação da tarefa. 

Nas modalidades individuais, também recorri a folhas de tarefas. Este papel 

apresentava a tarefa e/ou a explicação da habilidade pretendida. No caso do 

atletismo utilizei esta técnica para lecionar as diferentes pegas do lançamento 

do dardo onde cada aluno tinha acesso a uma folha com a imagem 

pormenorizada de cada pega e, no caso da ginástica, as folhas apresentavam 

diferentes figuras para que os grupos as fossem experimentando e, neste caso, 

a instrução entre tarefas foi praticamente nula. 

Terminada a instrução, foram raras as vezes em que não questionei os alunos 

acerca da tarefa apresentada, normalmente só não o fazia quando o trabalho 

era feito por equipas e as dúvidas eram dirigidas ao respetivo capitão. Como 
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refere Metzler (2011) questionar os alunos sobre o exercício leva-nos a 

perceber a quantidade e pertinência da informação que foi retida. Inicialmente 

fazia a típica questão retórica “Dúvidas?” e posso garantir que nunca obtive 

resposta a esta questão. Contudo, assim que iniciavam a exercitação percebia 

que elas existiam e não percebia o porquê de não o expressarem no devido 

momento. Posteriormente comecei a perguntar “muito rapidamente quem é que 

me pode explicar o principal objetivo disto?”. Aqui já começaram a surgir 

respostas mas, vinham sempre dos alunos que de antemão eu já sabia que 

tinham percebido a explicação e, por isso, assim que se iniciava o exercício os 

problemas surgiam na mesma. Tal como afirmam Rosado e Mesquita (2011) “ 

não basta perguntar se existem dúvidas, já que muitas vezes os alunos, por 

inibição, não as colocam, e outras vezes, apenas alguns-frequentemente os 

mais esclarecidos, os de melhor nível de prática ou os que se relacionam 

melhor com o professor- o fazem. A colocação de questões concretas aos 

alunos ou atletas pode ser uma estratégia deveras eficaz para optimizar o 

processo de ensino-aprendizagem” (2011, p. 78). Só quando comecei a dirigir a 

pergunta aos alunos que tinham dificuldades no entendimento e interpretação 

da informação é que os resultados desta questão começaram a surgir.  

Para além da instrução para apresentação de tarefas, foi minha rotina iniciar e 

encerrar a aula com uma parte dedicada a uma instrução mais global da 

sessão. 

Apesar de controlado, o início da aula era sempre muito instável devido às 

conversas que os alunos traziam do balneário ou da aula anterior a EF pelo 

que era crucial iniciar a sessão de forma rápida e confiante (Arends, 1997). No 

momento das primeiras informações é importante referir os objetivos da aula, 

quais os conteúdos que ela abrange e de que forma é que se enquadra com o 

trabalho desenvolvido anteriormente (Siedentop, 1991). No caso de existirem 

grupos de trabalho que se mantinham durante toda a sessão também era este 

o momento para essa organização, à exceção das aulas de MED onde as 

equipas já estavam previamente identificadas. Houve alturas em que aproveitei 

o facto de já estarem todos atentos e sem distrações para demonstrar o 

primeiro exercício da aula ainda durante a instrução inicial. 
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“Aproveitei o facto de estarem todos sossegados na bancada para, com a 

ajuda da equipa verde, demonstrar o primeiro exercício ” 

Diário de Bordo nº10 – 6 de novembro 

 

Da mesma forma que Arends (1997) caracteriza o início da aula como uma 

altura instável, o autor também confirma que o fim da aula apresenta a mesma 

característica desta vez devido à pressa que os alunos apresentam para sair 

da mesma. Como terminava, quase sempre, a aula no tempo estabelecido 

havia sempre um momento para uma breve conversa. Siedentop (1991) refere 

que esta instrução final deve caracterizar-se pelo feedback coletivo e pelos 

comentários de apreciação que motivem os alunos para a aula seguinte. 

Normalmente referia aspetos importantes do trabalho desenvolvido, explicava 

muito sucintamente o trabalho que era preciso melhorar na aula seguinte e, 

sempre que fosse pertinente, finalizava com a congratulação pela postura ou 

pelo empenho durante a sessão.  

 

“No fim, fiz questão de referir que a aula foi bem melhor do que o que tinha sido 

na sexta-feira passada. Fiquei muito contente com o empenho, com a forma 

como respondiam aos meus feedbacks e com a atitude empenhada e dedicada 

que demonstraram.” 

Diário de Bordo nº20 – 29 de janeiro 

Feedback  

Segundo Januário (1996, p.116), “o feedback é definido pelo comportamento 

de ensino que consiste na reação do professor (em geral verbal, mas podendo 

ser também não verbal) à prestação académica do aluno, intervindo no 

processo de aprendizagem com a função de avaliar a prestação, de a 

descrever, de a prescrever ou de interrogar o aluno sobre o que fez ou como o 

fez”. Metzler (2011) refere que o feedback específico é mais eficaz, que se 

deve dar o feedback no momento da ação, que a combinação de feedback 

verbal e não-verbal é melhor que só umas das intervenções isoladas e que 
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quanto mais capazes são os alunos, menor é a necessidade de dar feedback 

mas maior é a importância da sua especificidade.  

As regras acima referidas tocam em pontos importantes do desenvolvimento da 

minha intervenção nesta área. A característica do feedback utilizado foi muito 

variada e este nem sempre foi específico, não existiram dificuldades no timing 

do feedback mas encontrei algumas dificuldades iniciais no fecho do seu ciclo, 

não usei sempre o feedback que combinava as ações verbais com as não-

verbais mas tentei privilegiá-lo e, senti algumas dificuldades no feedback aos 

alunos mais capazes, nas modalidades onde o domínio de conteúdo não era 

tão forte. 

Tal como descrevem Rosado e Mesquita (2011), o feedback pode ser dividido 

em conhecimento de performance e conhecimento do resultado. Schmidth 

(1991, cit.por Rosado & Mesquita, 2011, p. 87) explica que “o feedback 

centrado no conhecimento da performance assume especial relevo, ao focar os 

elementos inerentes ao modelo de execução” e, foi este um dos focos da 

minha intervenção na medida em que a minha ação estava quase sempre 

direcionada para o movimento e a qualidade da sua execução. 

Variei muito entre o feedback corretivo e o feedback positivo e chegava, muitas 

vezes a juntá-los por acreditar que estes se podem complementar. Siedentop 

(1991) afirma que o propósito do feedback positivo é enaltecer o esforço do 

aluno e proporcionar um ambiente de aprendizagem positivo por isso, nos 

alunos que se mostravam menos confiantes, introduzia o feedback corretivo 

com um feedback positivo dizendo que o movimento X estava bem executado 

mas se melhorasse o Y de uma determinada forma o sucesso seria maior.  

Nas modalidades coletivas também privilegiei o feedback que não só dava 

informação acerca do parâmetro a melhorar como também o conectava com a 

sua consequência (Siedentop, 1991). Considero que o facto de serem 

confrontados com a solução para um problema que estavam a sentir no jogo e 

conseguirem, logo de seguida, confirmá-la, levava-os a sentirem-se 

competentes e a valorizarem a importância do conteúdo que estavam a 

aprender. 
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Inicialmente a minha intervenção ao nível do feedback era muito contida, 

principalmente na forma como timidamente o fazia.  

 

“Entro sempre a medo e de voz baixinha e, talvez por isso, sou adepta de 

feedbacks individuais, tão adepta que muitas vezes repeti a mesma indicação 

para uma dezena de alunos diferentes.” 

Reflexão 1º período 

  

Contudo, à medida que comecei a ficar confortável no espaço de aula, utilizei 

algumas vezes o feedback coletivo principalmente, quando as circunstâncias 

eram propícias a isso ou seja, quando visualizava o mesmo erro num número 

considerável de alunos. Este tipo de feedback é particularmente útil no final da 

aula, nas fases de transição ou nos intervalos de recuperação pelo que, esta 

era a única situação onde o feedback não era dado no momento da ação mas 

sim num momento posterior.   

À exceção do feedback coletivo, os feedbacks que emitia eram dados no 

momento do erro uma vez que “o feedback imediato é mais eficaz que o 

feedback atrasado” (Metzler, 2011, p. 119). Com efeito, a minha maior 

dificuldade não se centrava no momento do feedback mas sim no fecho do seu 

ciclo. No início da minha intervenção eu queria fazer com que todos os alunos 

sentissem que estavam a ser observados e que recebessem informação 

acerca dos seus movimentos por isso, assim que corrigia um, passava logo à 

observação de outro sem verificar se a correção tinha apresentado os efeitos 

pretendidos. 

 

“Aquando da tarefa que ligava a corrida frontal com a lateral no lançamento do 

dardo, não estava a conseguir fechar o ciclo de feedback porque estavam 

muitos alunos a exercitar ao mesmo tempo e eu queria conseguir chegar a 

todos o mais rápido possível.” 

Diário de Bordo nº6 – 9 de outubro 
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Tal como referiram Piéron e Delmelle (1982, cit. por Rosado & Mesquita, 2011), 

o professor deve seguir uma sequência de ações na emissão do feedback 

iniciando com a observação e identificar o erro e seguindo com a decisão 

acerca do feedback a emitir, comunicação do feedback, observação das 

mudanças produzidas pela interpretação do feedback e, finalizar com um 

comentário ao movimento analisado e, se necessário, voltar a emitir feedback. 

Rosado e Mesquita (2011, p. 90) reforçam a ideia ao afirmar que “aconselha-

se, assim, que depois do feedback inicial, o professor verifique se este teve o 

efeito pretendido, para de novo diagnosticar e prescrever, se necessário”. 

Alertada, pela PC, para o facto de não estar a seguir a sequência 

comportamental que devia durante a emissão do feedback, tentei resolver a 

questão ao focar-me no resultado da minha intervenção junto do aluno. Este 

foco fazia com que estivesse sempre atenta à resposta do aluno ao feedback 

que foi dado. Comecei a perceber que este comportamento é muito importante 

não só para voltar a intervir se o erro se repetir com também para congratular o 

aluno se o resultado for o pretendido e verificar se a mensagem pretendida foi 

assimilada.  

Tal como referiu Rosado (1995, cit. por Rosado & Mesquita, 2011) um dos 

fatores para a organização do feedback é a quantidade da sua intervenção. 

Esta quantidade precisa de ser gerida tendo em conta não só o momento e a 

tarefa mas também as características individuais do aluno. Tentava passar por 

todos de igual forma mas tive de me ir adequando às suas reações. Encontrei 

alunos que procuravam o feedback e que me chamavam várias vezes para 

terem a aprovação do que estavam a fazer, tinha alunos que ficavam muito 

ansiosos se recebessem dois feedbacks seguidos e tinha outros que tinham 

consciência do próprio erro e que me diziam “eu sei professora, já vou corrigir” 

mal eu me aproximava para dar a informação. Tentei estar sempre presente, 

jogando com estas situações e fiz questão de não estar constantemente a 

debitar informação porque a emissão de feedback “ após cada repetição pode 

ser nefasta, na medida em que não permite ao aprendiz a realização de auto-

críticas em relação à própria performance” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 89). 
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Segundo Hoffman (1983, cit. por Rosado & Mesquita, 2011) o feedback 

envolve uma fase de diagnóstico e outra de prescrição. A fase de diagnóstico 

está relacionada com a identificação do erro, a análise da sua natureza e o 

reconhecimento dos seus motivos (Rosado & Mesquita, 2011) e, está 

dependente do conhecimento que o professor tem da matéria de ensino. 

Senti uma diferença considerável na minha intervenção ao nível do feedback 

nas modalidades onde me sentia mais à vontade comparativamente àquelas 

onde tinha maior dificuldade. 

 

“As capacidades apresentadas pela turma na AD de andebol, vão levar-me a 

uma aposta muito grande na pesquisa e no estudo desta modalidade uma vez 

que o andebol é um dos Jogos Desportivos Coletivos onde tenho maiores 

dificuldades. Vejo que há espaço para eles evoluírem e, essa evolução, 

depende claramente dos feedbacks que recebem e dos exercícios que lhes são 

apresentados.” 

Diário de Bordo nº 17 – 8 de janeiro 

 

Contudo, esta diferença existia mais no meu comportamento em relação aos 

alunos mais capacitados e não tanto aos alunos com maiores dificuldades. Na 

minha turma existiam atletas federados tanto no andebol como no futebol 

(modalidades onde apresentava maior dificuldades) e nestes casos o feedback 

que lhes dava era muito limitado. Por outro lado, existiam alunos com grandes 

dificuldades nestas modalidades e, como me identificava com as limitações que 

eles apresentavam sabia exatamente o que lhes tinha de dizer para que 

melhorassem.  

Já nas modalidades em que me sentia mais segura dos meus conhecimentos, 

apresentava total confiança para dar feedback e fazia-o de várias formas sem 

qualquer complexo. Quer na dança, na ginástica, no atletismo e no basquetebol 

fui interventiva sempre que considerava necessário e recorria várias vezes ao 

feedback auditivo-visual e ao auditivo-cinestésico. 
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Demonstração 

Associar diferentes estratégias de instrução tem-se mostrado muito eficaz. Ao 

longo do ano, especialmente na apresentação dos exercícios, recorri à 

demonstração em conjunto com a exposição por esta assumir um papel muito 

relevante nas atividades desportivas (Rink, 1994; Darden, 1997, cit. por 

Rosado & Mesquita, 2011).  

“No decorrer da aula, recorri sempre à demonstração para explicar os 

exercícios. (…) Esta estratégia leva o seu tempo a ser executada contudo, 

acredito que no decorrer do exercício consigo rentabilizar esse tempo uma vez 

que não tenho necessidade de estar constantemente a explicar a dinâmica da 

tarefa.“ 

Diário de Bordo nº 18 – 15 de janeiro 

 

A demonstração era normalmente utilizada na apresentação de tarefas da 

primeira vez em que estas eram apresentadas para que os alunos 

percecionassem a organização e objetivo do exercício. Estas eram 

normalmente realizadas uma vez em formato de demonstração slow-motion 

(Metzler, 2011) de forma a que os alunos entendessem os seus pormenores, e 

de seguida, em active demonstration (Metzler, 2011) para que os alunos se 

apercebessem do ritmo do exercício. 

Nos critérios didáticos relacionados com a demonstração, Rosado e Mesquita 

(2011) referem alguns pormenores que foram tidos em conta durante as 

demonstrações feitas. 

A demonstração era planeada na medida em que eu sabia exatamente onde é 

que esta se realizaria. Contudo, o executante não era previamente escolhido. 

No caso de existir um aluno de referência em determinada modalidade, era 

esse o escolhido para exemplificar conteúdos mais técnicos, caso contrário eu 

fazia a demonstração. 

 

“Após o habitual aquecimento e da técnica de corrida juntei a turma para a 

explicação e demonstração das duas técnicas de transmissão do testemunho 
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nas corridas de estafetas, a descendente e a ascendente. Realizei a 

demonstração em conjunto com outro aluno, parados, para que a turma 

conseguisse observar as técnicas de vários ângulos.” 

Diário de Bordo nº20 – 29 de janeiro 

 

No caso que querer exemplificar um exercício que envolvesse vários alunos, 

normalmente escolhia uma das equipas/grupos da aula. Desta forma conseguia 

rentabilizar tempo, principalmente porque os grupos já estavam divididos pelo 

seus espaços e realizavam a demonstração no local onde se encontravam e, 

era a restante turma que se posicionava para os ver. 

 

“Usei esta estratégia durante toda a aula. Todas as equipas tiveram mais que 

uma oportunidade para demonstrar um exercício ou a sua variante. Desta 

forma, consigo ter uma imagem real do desenrolar do exercício enquanto dou 

algumas indicações acerca do mesmo. Penso que resultou muito bem pois o 

tempo que se gasta na demonstração ganha-se mais tarde na execução, visto 

que foram raras as vezes que alguém não entendeu a dinâmica da tarefa.“ 

Diário de Bordo nº 10 – 6 de novembro 

 

A demonstração, quando realizada em equipa, tinha um efeito muito positivo 

nos alunos que normalmente não eram requisitados para estas funções uma 

vez que lhes proporcionava um momento onde a sua participação era 

fundamental. Nestes casos, privilegiava o feedback positivo relativo à tarefa 

que lhes competia para que se sentissem mais autoconfiantes.  

Apesar de acompanhar a demonstração com alguma instrução, tentava rever 

os pontos mais importantes no fim da ação porque “ alguma informação verbal 

deve preceder a demonstração, de modo a orientar a atenção para aspectos 

críticos” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 98). 

Questionamento 

O questionamento é um método muito utilizado pelos professores e, é até tão 

antigo quanto a instrução (Rosado & Mesquita, 2011). Este procedimento 
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apresenta inúmeras vantagens como a confirmação do conhecimento acerca 

da informação transmitida, promover a reflexão dos alunos em relação às suas 

ações e desenvolver a proximidade e o diálogo entre o professor e os alunos 

(Vacca, 2006, cit. por Rosado & Mesquita, 2011). 

Durante as minhas intervenções o questionamento foi um dos aspetos mais 

presentes sendo que o utilizava não só para ter informação acerca de dúvidas 

ou confirmar se todos tinham entendido as minhas explicações, mas também 

para fazer com que os alunos se envolvessem no feedback que dava e 

refletissem sobre os seus erros. Com efeito, a utilização do feedback 

interrogativo foi constante. 

O feedback interrogativo “pode ser uma excelente forma de motivar os alunos 

para a necessidade de, também eles, tratarem a informação que recebem das 

suas próprias execuções (…) permitindo o desenvolvimento da capacidade de 

avaliação das suas execuções e facilitando a sua descrição verbal” (Rosado & 

Mesquita, 2011, p. 102). A abordagem que fazia com este feedback era no 

sentido do problema-solução. Siedentop (1991) refere que neste tipo de 

abordagem o objetivo cognitivo é quase tão relevante como o objetivo motor e, 

neste sentido, a minha intervenção inicial relacionava-se com a perceção do 

aluno acerca do que fez – “então, o que é que não correu tão bem? – e, de 

seguida tentava que, em conjunto, encontrássemos a solução – “e o que é que 

podemos fazer para resolver isto?”. 

 

“Ao longo da aula, senti que utilizei, com frequência, o questionamento. (..) 

Gosto muito deste tipo de intervenção sobre o aluno uma vez que o faz pensar 

não só sobre o movimento que fez mas qual a relação deste com o movimento 

correto. Na minha opinião, obrigá-los a pensar na resposta correta em vez de 

lhes dar prontamente a solução, leva-os a pensarem mais na ação antes de a 

voltar a executar.” 

Diário de Bordo nº 9 – 30 de outubro 

 

Através desta abordagem, colocamos o aluno como participante ativo na sua 

aprendizagem que, não se centra só no conhecer o que é para fazer mas em 



76 
 

compreender a ação ou seja, para além de saber o que fazer e como fazer, o 

aluno, percebe quando, onde e porque é que o deve fazer (Mesquita, 2006, cit. 

por Rosado & Mesquita, 2011). 

O questionamento mais informal acerca da vida pessoal e escolar dos alunos 

foi um valioso contributo para a construção do meu relacionamento com a 

turma. Quer o questionamento das dificuldades e problemas da turma, quer o 

questionamento mais individual acerca de ideias e sentimentos são muito 

relevantes para o ambiente da aula, para a relação que o professor estabelece 

com os alunos e para a qualidade da participação da turma (Feldman, 2003; 

McKeow e Beck, 2003, cit. por Rosado & Mesquita, 2011). Através desta 

pequenas conversas, consegui que a proximidade entre mim e os meus alunos 

fosse maior e se desenvolvesse em torno de uma relação de confiança e 

amizade. 

4.1.3.4. Espaço, material e tempo, as ferramentas do trabalho 

Segundo Graça (2004, p. 34) “a superficialidade do conhecimento do conteúdo 

confina o professor a um papel de organizador e supervisor de uma atividade 

que se terá de sustentar com pouco ou nenhum ensino”. Contudo, a falta de 

domínio de conteúdo em algumas modalidades não é o único problema com o 

qual os professores iniciantes se deparam durante o EP. Tal como referem 

Batista et al. (2012) os profissionais de hoje não se podem limitar aos 

conhecimentos da matéria uma vez que é crucial que saibam adaptá-los às 

realidades que encontram na escola e que analisem e reflitam acerca das 

consequências dessa adaptação à sua prática pedagógica.  

Os casos mais flagrantes do meu EP relacionaram-se com o espaço, o material 

e o tempo, não só da aula como também de algumas UD. Foi necessária uma 

constante adequação do planeamento aos percalços que estas três variáveis 

iam apresentando e, acredito que nalguns casos, a adaptação realizada não foi 

suficiente para colmatar os seus efeitos negativos. 

Segundo Rolim (2015, p. 54) “ as instalações específicas, quando existem, são 

reduzidas em número e qualidade e, não raras vezes, o seu estado de 

conservação deixa muito a desejar”. O mesmo autor ainda refere que, a maior 
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parte das escolas não apresenta condições para o cumprimento do programa 

de atletismo. Também Araújo (2004) reforça esta ideia afirmando que é urgente 

uma reestruturação do ensino da ginástica no que toca à melhoria das suas 

condições e materiais.  

Apesar de se fazerem sentir dificuldades na ginástica, a minha turma não 

sofreu com esses problemas uma vez que no 11ºano não se leciona ginástica 

de aparelhos e, por isso, a maior parte do material utilizado cingiu-se aos 

colchões. Já no atletismo e nos Jogos Desportivos Coletivos, a condicionantes 

do espaço revelaram um entrave durante as aulas.  

O primeiro confronto entre a minha aula e o terço de campo foi uma verdadeira 

dor de cabeça. Contudo, os meus alunos atuaram de forma tranquila e percebi 

que para eles aquele espaço já não era novidade. 

 

“No fim dos primeiros 50 minutos, apareceu uma turma do Conservatório para 

ocupar um terço do pavilhão. Estava completamente desorientada. (…)Fiquei 

aliviada por ver a reação da turma, super descontraídos como se nada de mal 

estivesse a acontecer. Após conversa com a Professora Cooperante percebi 

que isto acontece muitas vezes, que para os alunos já é normal e que fazem a 

transição de meio campo para um terço com muita facilidade.” 

Diário de Bordo nº 6 – 9 de outubro 

 

Nas ocasiões seguintes o plano de aula já previa esta adequação. Sempre que 

a chuva ameaçava cair eu pegava no plano e revia todos os exercícios de 

forma a conseguir adaptá-los para o terço de campo, chamava a isto a 

construção do plano B. Apesar de sempre ter tentado manter a estrutura da 

aula e os exercícios com os seus objetivos houve altura em que tinha de fazer 

grupos de trabalho e ter uns alunos a jogar e outros a realizarem um circuito de 

condição física nas laterias porque era impossível tê-los todos na mesma 

tarefa. 

Segundo Azevedo (2012, p. 78) “ as poucas e inadaptadas instalações 

desportivas levam a uma constante adaptação dos docentes que em nada 

dignificam a disciplina o que pode fazer transparecer uma indefinição de 
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objetivos, alheia aos profissionais mas, por vezes, não compreensível para a 

comunidade escolar”. Com efeito, senti que, apesar de, na maior parte das 

vezes, conseguir manter os objetivos da aula, esta falta de espaço prejudicava 

a exercitação dos alunos principalmente na lecionação dos Jogos Desportivos 

Coletivos. 

 

“Revolta-me a falta de espaço para as aulas de Educação Física, não por não 

conseguir criar tarefas para os 24 num espaço pequeno mas por achar que o 

trabalho perde qualidade, principalmente nos desportos coletivos.” 

Diário de Bordo nº 24 – 26 de fevereiro 

 

Outro dos espaços que se apresentou pouco respeitado e rentabilizado foi o 

exterior. O espaço exterior apresentava-se como um fantástico local para a 

abordagem de algumas UD. No entanto, existiam horas onde era impossível 

fazer o que quer que fosse naquele espaço, como por exemplo os intervalos da 

manhã e as horas de almoço. Para além de ser um local de aula de EF, o 

exterior é o recreio dos alunos da EBSRF e dos alunos do Conservatório o que 

significa que nos tempos livres este espaço é ocupado por imensas crianças 

desde o 1º ciclo ao ensino secundário. 

 

“Senti uma enorme diferença das aulas do exterior de terça-feira para as de 

sexta-feira. Consigo fazer-me ouvir, não há cones a sair do sítio e consigo estar 

mais atenta aos pormenores das transmissões. É uma pena que a “sala de 

aula” da Educação Física seja também o recreio dos alunos pois o exterior tem 

um ótimo espaço e seria fantástico se fosse possível utilizá-lo em exclusivo 

para a disciplina, o que na hora da minha aula de terça-feira é impossível, visto 

estarem na hora de almoço onde muitos alunos usufruem do local.” 

Diário de Bordo nº 21 – 5 de fevereiro 

 

As arrecadações do material de EF na EBSRF eram recheadas e apesar da 

desorganização eram raras as vezes em que não existia o material que 

precisávamos. Contudo este recheio era maioritariamente relativo aos Jogos 
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Desportivos Coletivos e existiam modalidades comtempladas no planeamento 

anual do GEF que não tinham o material mínimo necessário para a sua 

lecionação. 

Esta situação foi particularmente evidente na abordagem ao lançamento do 

dardo. Na primeira aula desta disciplina do atletismo tive acesso a 3 vortex e 

era este o material disponível para 24 alunos. Confrontada com esta situação 

sabia que a aprendizagem dos alunos ficaria seriamente comprometida e, por 

isso, decidi construir 6 dardos (Anexo II) utilizando o que aprendi na Didática de 

Atletismo no primeiro ano do MEEFEBS pois, como afirma Rolim (2015, p. 54) 

“no que concerne à autoconstrução dos materiais diz respeito, improvisar – 

adaptar – criar – inventar – engendrar – fabricar, foram e são os predicados e o 

apelo sempre deixado a cada ano renovado”.  

 

“Decidi construir alguns “mini-dardos” de forma a dar aos meus alunos a 

oportunidade de realizarem a técnica de lançamento com algo mais idêntico ao 

verdadeiro dardo. Utilizei alguns canos de eletricidade e uns rolos de fita-cola 

colorida, revi alguns dos ensinamentos da Didática Especifica de Atletismo e 

transformei a sala num espaço de bricolage.” 

Diário de Bordo nº6 – 9 de outubro 

 

Também na ginástica a falta de material disponível era muito visível. Senti 

estas dificuldades na lecionação à turma partilhada onde só existia uma trave 

para 24 alunos e, como só podia estar um aluno de cada no aparelho, eram 

raras as aulas em que eles passavam mais que uma vez pela trave olímpica. 

Esta limitação na regularidade da exercitação dos alunos comprometeu a sua 

aprendizagem e a sua própria motivação uma vez que, por ser um aparelho 

desafiante, era uma atividade que os cativava. 

Por último, o tempo foi uma condicionante muito evidente tanto no tempo de 

aula às sextas-feiras como no tempo destinado às UD, no caso específico do 

andebol e do futsal. 

A aula de EF, de sexta-feira, do meu 11º começava depois do intervalo grande 

da manhã e, por ser uma aula com 40 minutos de tempo útil, eu pedia que não 
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chegassem atrasados. As justificações variavam entre a realização de testes 

na aula anterior e a resolução de problemas relativos às disciplinas de exame e 

eram efusivamente emitidas por todos quando chegavam depois da tolerância. 

Tentei mostrar-lhes que os verdadeiros prejudicados eram eles e sabia que 

entendiam o meu ponto de vista contudo, apercebi-me que não faziam por mal 

e que o atraso era sempre justificado, por isso fui planeando as aulas de forma 

a direcioná-las para exercícios muito dirigidos para o jogo no caso dos Jogos 

Desportivos Coletivos, para as situações de competição formal no atletismo e 

para as coreografias finais na ginástica/dança. 

No caso das UD de andebol e Futebol acredito que o pouco tempo dedicado a 

cada uma delas comprometeu seriamente a aprendizagem dos alunos. Sendo 

que cada uma destas modalidades compreendia 8 aulas de 50 minutos, 

significa que, sem tirar o tempo das tolerâncias e das transições, os alunos 

experimentaram a modalidades durante aproximadamente 6h40min. Tal como 

refere Guilherme (2015, p. 118) “ não é difícil de conjeturar que o tempo de 

atividade é insuficiente para que possa haver qualquer evolução, apenas uma 

apresentação à modalidade” 

 

“Finalizada esta modalidade sinto que nem passei por ela. Consegui trabalhar 

relativamente bem com eles mas acredito que a falta de tempo não deixou que 

se consolidassem conteúdos muito importantes e não permitiu que se tirasse 

partido das situações reduzidas, aplicando esses conteúdos em jogo.” 

Diário de Bordo nº 21 – 5 de fevereiro 

 

Acredito que também tenho parte da culpa uma vez que para tão pouco tempo 

os objetivos nestas modalidades deviam ter sido mais reduzidos e melhor 

pensados. Nos casos onde as UD têm esta minúscula duração é preciso 

analisar quais são os conteúdos mais importantes e focar a atenção 

exclusivamente nesse lote de prioridades. 
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4.1.4. Avaliação 

A avaliação apresenta-se como umas das fases do processo educativo que 

comprova o alcance dos objetivos previamente definidos, comparando-os aos 

resultados obtidos (Lafourcade, 1987, cit. por Rosado & Colaço, 2002). Tal 

como afirma Rink (2014) a avaliação é parte integrante do processo de 

instrução cumprindo a sequência “planear-ensinar-avaliar”.  

Este processo está intimamente relacionado com a qualidade do ensino na 

medida em que as informações que obtemos no decorrer da prática devem ser 

alvo de constante avaliação e, esta ação deve guiar o docente nas suas 

decisões e reflexões em relação ao que é melhor para os seus alunos 

(Gonçalves et al., 2010). Com efeito, “a avaliação assume um papel fulcral na 

área pedagógica, esta importância resulta dela própria construir um ato didático 

e inseparável do processo educativo” (Cogérino, 2000, cit. por Portela 2009, p. 

3). 

Assumida a importância da avaliação, é extremamente necessário explicar em 

que moldes é que esta se realiza e quais as dimensões que são alvo de 

classificação. Segundo Gonçalves et al. (2010) os domínios que, normalmente, 

são avaliados na nossa disciplina relacionam-se com a componente motora, a 

sócio afetiva e a cognitiva, também apontadas por Rink (2014). Segundo os 

critérios estabelecidos pelo GEF a percentagem atribuída ao Domínio Cognitivo 

é de 20%, ao Domínio Sócio Afetivo é de 30% e Domínio Psicomotor são os 

restantes 50%.  Como se pode verificar o foco avaliativo está, como não podia 

deixar de ser, na componente motora pelo que, os esforços avaliativos que o 

professor faz são centrados neste domínio.  

O dilema da norma e do critério 

A dicotomia das referências à norma ou ao critério é uma das formas para 

caracterizar a avaliação (Rosado & Colaço, 2002). Por um lado, a avaliação 

normativa tende a comparar alunos, o que resulta numa avaliação que se 

orienta por regras comuns que delimitam as diferenças entre eles. Tal como 

explicam Gonçalves et al. (2010, p.43) “ a execução das respostas é 

comparada com as dos restantes colegas, organizando-as hierarquicamente do 
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mais para o menos (apto) ”. Em oposição, a avaliação criterial analisa o 

comportamento do aluno segundo os critérios previamente selecionados tendo 

em conta os objetivos propostos (Gonçalves et al., 2010) ou seja, “é avaliado o 

conhecimento do aluno em relação a critérios pré-estabelecidos, sem que seja 

feita, necessariamente, a comparação entre alunos” (Rosado & Colaço, 2002, 

p. 30). 

Normalmente, as avaliações que realizei durante o EP eram acompanhadas 

por uma lista de verificação que definia quais os critérios a avaliar em cada 

aluno, com o objetivo de o colocar num determinado nível. Estas listas eram 

construídas tendo em conta as habilidades presentes no programa e as que 

estavam previstas pelas competências específicas do GEF no caso das 

avaliações diagnóstica (AD) e considerando o processo-ensino aprendizagem e 

as habilidades técnico-táticas lecionadas no mesmo, no caso da avaliação 

sumativa (AS). 

A lista de verificação remetia a minha atuação para uma avaliação criterial 

contudo, durante a observação dos alunos era inevitável a comparação entre 

eles. Planeei e organizei o processo de avaliação privilegiando o critério e 

tentei seguir ao máximo este formato assinalando as individualidades de cada 

um na grelha de avaliação. No entanto, foi muito difícil controlar a comparação 

(in)consciente que fiz entre eles na procura de justiça e coerência na minha 

avaliação. Com efeito, aprendi durante este processo que para mim não é 

possível uma dissociação entre estas duas formas de avaliação. A norma e o 

critério complementaram-se e acompanharam-me durante as avaliações que 

realizei apontando não só as características de cada aluno, como também o 

seu lugar dentro da turma, de forma a equilibrar e justificar as minhas tomadas 

de decisão em relação às suas classificações.  

Avaliação Diagnóstica 

A AD, como a própria denominação indica, foi a avaliação realiza com o intuito 

de observar o comportamento dos alunos relativamente a uma modalidade. 

Esta avaliação recolhe a informação de forma a planear e priorizar os objetivos 

pretendidos para cada matéria e a ajustar os mesmos no sentido de potenciar o 
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desenvolvimento dos alunos (Gonçalves et al., 2010). Rosado e Colaço (2002) 

suportam esta ideia ao afirmarem que este formato de avaliação permite 

conhecer os conhecimentos e aptidões para a introdução de uma modalidade. 

A partir desta análise o professor consegue identificar o patamar inicial de cada 

aluno, as limitações que apresentam e que alunos demonstram facilidade na 

execução das habilidades e quais são os que mostram maiores dificuldades 

(Kiss, 1987). 

Tal como afirmam Rosado e Colaço (2002) esta avaliação realiza-se 

normalmente no início do ano ou de uma unidade de forma a selecionar 

objetivos de acordo com o desempenho dos alunos e dessa forma, formular um 

prognóstico acerca dos conteúdos a lecionar. 

No meu caso, as AD foram realizadas na primeira aula de cada modalidade, 

tendo existido, no entanto, modalidades que não passaram por este processo. 

A ginástica de solo, a ginástica acrobática, o atletismo e a dança não 

compreenderam a AD no seu processo de ensino uma vez que os conteúdos 

previstos nunca tinham sido lecionados e/ou porque a organização das aulas 

motivava um conjunto de aprendizagens que nunca tinham sido requisitadas. 

Com efeito, só os Jogos Desportivos Coletivos foram avaliados na sua primeira 

aula. Esta avaliação era realizada através de uma lista de verificação e, como 

já referido anteriormente, a escolha das habilidades baseava-se no PNEF, nas 

competência do GEF e nos dados apresentados pelas AS do ano anterior. 

A UD destas modalidades só era realizada após os resultados da AD, por isso, 

esta avaliação foi fundamental para o planeamento do processo de ensino 

aprendizagem destas matérias.  

O Voleibol foi a primeira AD que realizei no EP. Senti muitas dificuldades em 

filtrar o que era necessário porque me perdia, constantemente, nas inúmeras 

habilidades que a lista contemplava. Devido à constante preocupação que tinha 

em preencher todos os quadradinhos de cada aluno acabava por perder uma 

aula inteira em observação sem dar pouca atenção à correção dos erros que 

analisava. Esta situação frustrava-me, por um lado estava sempre a dizer que o 

número de aulas das modalidades não eram suficiente e, por outro, gastava 

100 minutos numa AD.  
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Tentei, ao longo do ano, reduzir o número de habilidades, cingir-me aos pontos 

mais relevantes e aproveitar o momento da observação para avaliar mas 

também para emitir feedback acerca do movimento. Tal como referem 

Sarmento et al. (1998, cit. por Rosado & Colaço, 2002, p. 59) “as situações de 

avaliação deverão ser, simultaneamente, de avaliação e de treino / 

aperfeiçoamento”  

 

“Na terça-feira iniciei a U.D de Futsal com a avaliação diagnóstica. O momento 

de avaliação na aula tem sido um longo percurso de ajustes e de adaptações 

na minha formação. Sinto que já estou mais descontraída e menos presa à 

grelha e sei filtrar os conteúdos que me interessam e observá-los sem grande 

esforço. Isto faz com que a minha atuação na avaliação seja direcionada para a 

formação e não para pura observação isto porque os exercícios escolhidos 

para este momento são exercícios standard que podem perfeitamente fazer 

parte das aulas seguintes e porque dou feedbacks e corrijo os erros que 

observo como em qualquer outra aula. Consegui desapegar-me da ideia de 

que estes momentos são de literal e estanque avaliação, esse comportamento 

seria impensável tendo em conta o número de aulas que temos para cada 

unidade didática.”  

Diário de Bordo nº 23 – 19 de fevereiro 

Avaliação Contínua 

“Avaliar é uma atividade humana constante, já que todo o momentos temos 

que recolher informação do meio, valorizar essa informação e decidir em 

conformidade” (Rosado & Colaço, 2002, p. 19). É, neste sentido, que 

contextualizamos a avaliação contínua (AC) uma vez que, permite acompanhar 

de forma regular o processo ensino-aprendizagem e, desta forma fazer uma 

constante reflexão acerca das respostas dos alunos aos estímulos propostos 

como também acerca da nossa postura enquanto professores, “O professor 

deve controlar e avaliar sempre também os seus próprios resultados 

pedagógicos” (Bento, 2003, p. 177). 
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Desta forma, a AC apresenta-se como uma orientação pedagógica na medida 

em que fornece ao professor informações acerca do desenvolvimento e 

progressão dos seus alunos (Gonçalves et al., 2010). 

No decorrer da minha prática esta avaliação revelou ser um dos mais 

importantes elementos de apoio para a eficácia da minha ação. Foi através 

desta reflexão constante acerca do desenvolvimento dos alunos e da 

pertinência dos conteúdos lecionados que fui ajustando o ritmo da introdução e 

exercitação dos conteúdos. Se era visível a dificuldades numa determinada 

habilidade, ajustava a UD de forma a exercitar aquele elemento durante mais 

aulas. Se, pelo contrário, os alunos tinham revelado facilidades num conteúdo 

eu avançava para os elementos mais complicados. (e.g. na aula de ginástica 

onde só estava prevista a exercitação de pares, trios e quadras, tive a 

necessidade de, em alguns grupos, introduzir as pirâmides). 

A AC foi também uma das soluções que encontrei para a quantidade abismal 

de conteúdos que, por vezes, apresentava nas grelhas de AS. Assim que me 

consciencializei da impossibilidade de preencher todos os parâmetros, comecei 

a levar a lista de verificação semi-preenchida para a AS tendo em conta o que 

conhecia acerca das capacidades revelados pelos alunos. 

Avaliação Sumativa 

Segundo Aranha (2004, cit. por Gonçalves et al., 2010), a AS possibilita a 

comparação dos resultados da AD com a sua prestação no fim da unidade. 

Desta forma o professor consegue perceber como se desenrolou o processo da 

aprendizagem situando a sua atuação e a prestação do aluno numa escala que 

vai desde o insucesso ao sucesso. Rink (2014 complementa esta informação 

ao afirmar que que a AS acontece no fim da unidade de instrução ou no fim do 

ano letivo e mostra de se os objetivos traçados foram atingidos. A mesma 

autora refere ainda que esta avaliação não só fornece informação acerca da 

classificação dos alunos como também, acerca e eficácia do processo 

instrucional. 

No decorrer das AS realizadas ao longo do ano senti necessidade de ir, 

progressivamente, melhorando a lista que utilizava para a avaliação. 
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Inicialmente esta era composta por muitos conteúdos que, na verdade, podiam 

ser fundidos. 

 

“A primeira aula da semana foi dedicada à avaliação sumativa de andebol. Já 

lá vão os tempos em que avaliar era uma dor de cabeça e uma confusão. Já 

me consigo organizar de forma a observar o que mais me interessa. Contudo, 

penso que a lista de conteúdos na folha de registo da avaliação continua a ser 

muito grande pelo que, vou tentar ser mais objetiva assim que idealizar o 

registo da avaliação sumativa.”  

Diário de Bordo nº 21 – 5 de feveiro 

 

“Tenho usado algumas estratégias para não me afogar nas grelhas durante as 

avaliações. Seleciono os conteúdos realmente importantes, aglutino alguns 

deles quando isso faz sentido e preencho determinados parâmetros antes da 

aula com base no que já sei sobre os alunos.” 

Diário de Bordo nº 27 – 18 de março 

 

Como já foi referido, a AC também contribuiu para que a AS, apesar de marcar 

a avaliação formal, não fosse o único momento de avaliação o que permitia que 

não estivesse tão presa à obrigatoriedade de avaliar todos os alunos em todos 

os parâmetros, dando-me espaço para direcionar a aula numa perspetiva de 

continuação da aprendizagem. 

No caso dos Jogos Desportivos Coletivos optei por planear a aula de avaliação 

de acordo com os exercícios previamente exercitados noutras aulas da 

modalidade e privilegiando as formas parciais e as formas básicas de jogos 

uma vez que foi nestas situações que os alunos desenvolveu e fez sobressair 

as habilidades de forma contextualizada (Graça & Mesquita, 2009). 

Como afirma Araújo (2004, p. 11) “somos defensores de um ensino que 

privilegie a individualidade do aluno, isto é, para um aluno com potencialidades, 

devem ser criadas as condições necessárias para as desenvolver” por isso, na 

ginástica de solo, permiti que os alunos realizassem um esquema individual 
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que, embora com algumas obrigatoriedades, fazia com que este tivessem a 

oportunidade de selecionar um conjunto de elementos onde tinham sucesso. 

 

“ Acredito que ao permitir que os alunos tenham alguma liberdade na 

construção dos seus esquemas vou conseguir potenciar a motivação (porque 

os objetivos estão adequados à individualidade de cada um) e vou obter bons 

resultados na avaliação sumativa uma vez que eles podem selecionar os 

elementos onde têm um melhor desempenho” 

Diário de Bordo nº 8 – 23 de outubro 

 

Esta metodologia de avaliação também foi utilizada nas modalidades de 

ginástica acrobática e dança no entanto, nestes casos os alunos tinham de 

encontrar um equilíbrio entre as capacidades apresentadas por todos os 

membros do grupo.  

Testes Teóricos 

Na EBSRF, 20% da nota final do aluno è relativa à componente cognitiva 

sendo esta avaliada através de um teste escrito. Tenho uma posição contrária 

a esta escolha do GEF por considerar que a realização destes testes rapta 

tempo de aula que podia ser rentabilizada numa modalidade, despersonaliza a 

identidade de uma disciplina com características únicas no meio escolar e 

espalha o comodismo das práticas em EF, uma vez que não se veem esforços 

para encontrar alternativas a esta prática.  

Gonçalves et al. (20110, p.77) refere que “o problema é que mesmo por teste 

há subjetividade e esses não avaliam objetivamente o que o aluno sabe, ou 

porque não estão bem elaborados, ou porque não contemplam toda a matéria, 

ou mesmo porque o aluno não entende a pergunta apesar de saber a matéria. 

Para solucionar esta problemática, Sánchez (1996, cit. por Rosado & Colaço, 

2002) sugere que as noções teóricas da matéria sejam ligadas à prática 

proporcionando uma utilidade às mesmas. 

Neste sentido, considero que, na avaliação cognitiva o professor devia 

privilegiar o conhecimento das leis de jogo e da arbitragem na prática e, 
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pontualmente fornecer um mini-quizz acerca da matéria que está a ser 

lecionada.   

Autoavaliação 

A autoavaliação foi um processo privilegiado no decorrer do EP. Esta permitia 

que o aluno fosse presença primordial no seu processo de avaliação e que 

identificasse as suas lacunas e valências uma vez que “as aprendizagens 

significativas só acontecem se houver por parte dos alunos uma compreensão 

e uma reflexão sobre as suas aprendizagens (Gonçalves et al., 2010). Rink 

(2014) reforça esta ideia ao afirmar que se a informação acerca da avaliação 

não for partilhada com os alunos, esta não representa um bom investimento do 

tempo de prática.  

Na última aula de cada período as classificações eram apresentadas e 

discutidas, se houvesse necessidade. Cada aluno, na respetiva folha, realizava 

uma autoavaliação quantitativa ao atribuir um valor ao seu trabalho e qualitativa 

na justificação desse valor. Estes dados eram, posteriormente, confrontados 

com a minha avaliação e levavam-me a refletir acerca da conformidade das 

opiniões.  

Envolvimento Emocional 

“Não se pensa que seja possível avaliar independentemente das pessoas em 

causa, não se pensa que existem critérios de avaliação absolutamente neutros 

ou isentos, aceitando-se que não é possível uma objetividade total” (Rosado & 

Colaço, 2002, p. 23). Esta foi uma das maiores dificuldades que tive no 

processo de avaliação dos meus alunos. Esperamos sempre mais, esperamos 

sempre melhor, a expectativa teima em estar presente e quando o que 

esperamos não acontece, desculpamo-nos com questões aleatórias para que a 

nota se justifique com base em suposições. 

Avaliei desempenhos fantásticos durante este ano, mas também existiram 

alguns que ficaram aquém das expectativas. Avaliar foi sempre uma dor de 

cabeça, no início aparecia no momento da avaliação aliado ao medo de não 

estar suficientemente focada em tudo o que faziam e de perder algum ponto 
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essencial para subir a nota, posteriormente, o stress aparecia no momento em 

que passava os resultados da avaliação para o documento excel e me 

apercebia do claro insucesso de alguns dos alunos.  

 

“Durante a avaliação, dei por mim a procurar arranjar pontinhos para os ajudar 

da forma mais justa possível, estar mais atenta ao que falharam e dar algumas 

dicas acerca disso sem lhes dar a solução diretamente. Por alguma razão 

queria que tivessem sucesso… O tempo de convivência ainda vai curto mas já 

sinto um carinho muito especial por estes 24, os meus primeiros 24.” 

Diário de Bordo nº 8 – 23 de outubro 

 

“Tinha a vida facilitada por ser uma modalidade individual e por conseguir 

observar os alunos, um a um mas não foi isso que demoveu o meu nervosismo 

na avaliação e senti, sempre, uma espécie de culpa quando desenhava um “1” 

(não realiza) na folha de registo.” 

Diário de Bordo nº 24 - 26 de fevereiro 

 

Foi impossível dissociar o sentimento que nutria por estes 236 das avaliações 

que lhes fazia, daí considerar que o processo de avaliação é muito subjetivo e 

será sempre controlado pela relação que estabelecemos com os nossos alunos 

e pelo sucesso que desejamos que tenham. 

4.1.5. Um palco, duas plateias 

Uma das tarefas enunciadas no documento das normas do EP (Matos, 2014) 

refere que o EE tem de lecionar à TR bem como à turma partilhada durante um 

período definido pelo PC. 

Ficou estabelecido, desde o início, que todo o NE integraria as aulas da turma 

partilhada e que as UD seriam equitativamente distribuídas pelos quatro. O 

facto de sermos quatro professores para 24 alunos foi um fator crucial para o 

desenvolvimento destes meninos.  

                                            
6
 No final do 1º período uma das alunas da minha turma residente foi transferida para outra 

escola por isso, a referência do Diário de Bordo nº8 contempla 24 alunos enquanto a reflexão 
final não o faz. 
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Foram raros os diários de bordo onde não referi as vantagens de ter tantos 

intervenientes nas aulas, a presença dos quatro foi sempre fundamental para a 

facilidade na construção do plano de aula, para a organização do material na 

sessão, para a quantidade de feedback que os alunos recebiam e para o 

acompanhamento que tinham. 

 

“A presença de quatro professores envolvidos na tarefa leva-nos à 

possibilidade de criar grupos de trabalho com conteúdos desafiantes e bem 

próximos aos objetivos finais e são este tipo de tarefas que os fazem 

desenvolver as suas capacidades. Por vezes fazemos com que eles tentem 

perceber a sorte que têm por fazerem parte da turma escolhida para nos 

acolher mas, cabe-nos a nós, professores, utilizar esta vantagem como arma 

para programar aulas cheias de atividade e conteúdo sem a restrição de 

recursos humanos que por vezes se sente quando estamos sozinhos perante a 

turma.” 

Diário de Bordo nº 25 – 4 de março 

 

Ao fazermos a comparação entre a turma partilhada e a residente são notórias 

as diferenças no que toca ao tempo de atividade motora, número de feedbacks 

por aluno e, consequente, evolução. Ouvimos muitas vezes dizer que as 

turmas são grandes mas só agora, que estamos na prática, é que vivenciamos 

as desvantagens de ter um professor para tantos alunos. Muitas foram as aulas 

onde eu não dei feedbacks a todos. 

 

“… por mais que tente nunca consigo abranger a totalidade dos alunos e, 

possivelmente, haverá sempre alguém que entra e sai da aula sem ter 

melhorado, substancialmente, a sua ação.” 

Reflexão 2º período  

 

 Esta situação “revoltou-me” e faz-me crer que ter turmas mais reduzidas 

potenciaria um melhor desenvolvimento dos alunos nas escolas. 
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Como a minha primeira modalidade no 2ºciclo só iniciava no segundo período, 

fui durante 3 meses uma exímia observadora do comportamento destes 24 

“pestinhas”. Eles eram irrequietos, super-enérgicos, ingénuos, barulhentas 

…crianças. Tive de ser mais severa do que aquilo que esperava e equilibrar 

muito bem as forças entre o trabalho lúdico e o comportamento. 

Percebi que nestas idades o feedback tem de ser repetido vezes sem conta 

porque eles esquecem-se dos pormenores de uma repetição para a outra. É 

crucial que estejamos sempre atentos ao que estão a fazer porque mesmo que 

digam “Eu sei professora, já me disse isso muitas vezes”, vão continuar a falhar 

naquele pormenor.  

Foi também observável uma maior dependência dos alunos em relação ao 

professor. “Os nossos mais novos” querem atenção e não têm vergonha de a 

pedir. Gostam de abraços e beijinhos a toda a hora e são os primeiros a verter 

uma lágrima se são chamados à atenção individualmente. 

 

 “Dar uma aula neste nível de ensino é completamente diferente, 

comparando com as aulas do ensino secundário. É uma diferença da noite 

para o dia! “ 

Diário de Bordo nº 17 – 8 de janeiro 

 

Para além do relacionamento professor-aluno também senti uma grande 

diferença na utilização dos espaços de aulas. Enquanto para os meus 

grandalhões do 11º o terço de campo era minúsculo, para “os nossos mais 

novos”, o terço de campo chegava a ser benéfico em algumas situações. O 

caso mais evidente foi no momento da lecionação do lançamento do peso uma 

vez que consegui manter os 24 controladinhos naquele espaço e organizar os 

grupos para que os pesos não interferissem com a segurança dos alunos, 

situação que poderia acontecer se os alunos estivessem mais dispersos e nas 

suas habituais brincadeiras.  

 

 “Ao contrário do que acontece com o 11º, desta vez consegui encontrar 

algumas coisas “menos más” no terço de campo. Este espaço reduzido permite 
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que os alunos estejam controlados no campo e dá perfeitamente para os ver a 

todos sem grandes deslocamentos pela área de exercitação.” 

Diário de Bordo nº 32 – 8 de maio 

 

A forma como ambos os níveis de escolaridade encaram a competição não 

difere muito. Tanto o 11º como o 6º revelaram uma faceta competitiva muito 

efusiva e foi preciso aplicar regras para que as suas atitudes não 

prejudicassem o funcionamento das aulas. Contudo, no 11º uma conversa mais 

profunda com o grupo e com os alunos mais desestabilizadores resolve a 

questão. 

 

“As provas relativas ao EC voltaram a revelar uma competitividade pouco 

saudável por parte de alguns alunos. Fiz uma chamada de atenção geral e no 

fim da aula falei com um dos alunos, não no sentido de o repreender mas com 

o objetivo de o orientar para uma postura diferente porque gostava que as boas 

capacidades físicas que apresenta coincidissem com um comportamento 

exemplar.” 

Diário de Bordo nº 24 – 26 de fevereiro 

 

Já no grupo dos “nossos mais novos”, a conversa devia ter um teor mais 

assertivo e ligeiramente ameaçador e tinha de ser relembrada 

sistematicamente, por vezes com uma breve punição devido aos 

comportamentos desviantes. 

 

“A tenra idade dos nossos alunos e a sua incontrolável competitividade voltou a 

revelar-se um problema no fim do jogo dos rapazes. Há alunos que ficam 

tristes porque não ganham, desmotivados por nunca lhes passarem a bola e 

acabam por criar conflitos desnecessários devido às opções de jogo que se 

vão tomando. Cabe-nos a nós, mais uma vez, levá-los a bom porto por vezes 

através de uns minutos na bancada ou de um berro mais estridente.” 

Diário de Bordo nº 20 – 29 de janeiro 
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Foi muito interessante observar a forma como mudava a minha atuação 

perante cada uma das plateias. Para além das opções de gestão e instrução já 

referidas houve uma diferença notória no sentimento que desenvolvi por estes 

dois grupos. Enquanto os “nossos mais novos” me viam como uma expert em 

todas as modalidades, adoravam que jogasse com eles e, fizeram-me 

desenvolver um carinho especial por eles, como aquele que sentimos pelos 

nossos familiares pequeninos, os meus do 11º criaram uma relação mais terra-

a-terra, de amizade mais adulta onde existiu uma resistência de parte a parte 

no relacionamento inicial mas que resultou numa partilha de emoções e 

vivências menos expressivas mas igualmente sentidas. 

4.1.6. Observar e refletir, o “trabalho de bastidores”. 

Segundo Martins (2001, p. 19) “em todos os sistemas de Formação de 

Professores, mesmo nos mais tradicionais, a observação tem sido uma 

estratégia privilegiada na medida em que se lhe atribui um papel fundamental 

no processo de modificação do comportamento e de atitude do professor em 

formação”. Suportando esta afirmação, as normas do EP distinguem a 

observação colocando-a como uma das tarefas obrigatórias do EE. Apesar de 

não existir nenhuma obrigatoriedade para que o EE assista a todas as aulas, 

eu , por conselho da PC, concordei em estar presente em todas as aulas que 

conseguisse e, todo o tempo que passei a observar os meus colegas, foi tempo 

passado em formação. Primeiro, observar outros professores foi uma mais-

valia para a minha prática pois ao refletir sobre a atuação dos outros ponderei 

automaticamente a reformulação da minha. Foi também muito importante 

conhecer os alunos dos meus colegas e a dinâmica de cada turma, não só 

porque convivi com eles várias vezes, mas porque tive oportunidade de os 

ajudar em situações mais particulares de um nível de ensino diferente (10ºano) 

e discutir diferentes abordagens aos conteúdos neste ano de escolaridade com 

o NE.  

A par destas observações, criaram-se sempre discussões acerca do que foi 

analisado. Como refere Paiva (2005, p. 3)  “o acto de observar está carregado 

de subjetividade, condicionando a forma como avaliamos o que observamos, o 
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que não deixa de ser reflexo de teorias pessoais sobre o processo de 

ensino/aprendizagem. Ao torná-las explícitas, ao questioná-las e problematizá-

las, encetamos passos num caminho inverso ao que mantém rotinas e 

tradições e abrimos as portas a possibilidades, alternativas, a atitudes e 

posições de confronto, inconformismo, inovação e transformação”. 

Confesso que, inicialmente, senti-me nervosa com constante observação das 

aulas. Mesmo sem querer, tendemos a ser muito críticos em relação aos outros 

porque somos todos diferentes e, quer queiramos quer não, tentamos sempre 

que o nosso ponto de vista prevaleça sobre o dos demais.  

 

“Sempre que observo, informalmente, os meus colegas de núcleo estou a 

aprender. Seja nas atitudes que tomam, na organização da aula ou no 

processo de construção da aula, não há momento algum em que não esteja a 

ser confrontada com situações novas que carecem de reflexão. Nenhuma 

destas minhas observações faria sentido se o núcleo não estivesse disponível 

para discussão.” 

Diário de Bordo nº 8 – 23 de outubro 

 

Durante as reuniões do NE ou em conversas informais, a troca de ideias e a 

discussão sobre as nossas aulas eram uma constante. Como afirma Ferreira 

(2013, p. 123) “para mim, partilhar é um verbo construtivo, e estar disponível 

para observar as aulas e falar sobre elas, permite-te aprender com erros sem, 

na verdade, teres de os cometer. Permite-te de igual forma, comtemplar ideias 

geniais e que não tinhas pensado”. Foi sempre assente numa base de 

confiança e aprendizagem que nos criticamos construtivamente e encontramos 

soluções conjuntas para problemas que foram aparecendo na prática ao nível 

da estruturação das progressões pedagógicas e dos conteúdos das matérias 

de ensino. Como cada um de nós tinha as suas modalidades de eleição, 

acabamos por trocar ideias e esclarecer dúvidas acerca das matérias que nos 

suscitavam maior insegurança. No meu caso, a observação e discussão das 

aulas de andebol e de futebol dos meus colegas foi um ponto fundamental no 

sucesso da minha atuação nestas duas modalidades uma vez que estas 
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representavam o meu “calcanhar de Aquiles”. Da mesma forma, assumi 

sempre uma postura de colaboração igual à dos meus colegas nas 

modalidades de Atletismo e Basquetebol e, dei sempre a minha opinião em 

relação às suas dúvidas e inquietações.  

 

“Tenho cada vez mais a certeza que acompanhar as aulas dos meus colegas 

vai fazer com que esteja mais preparada para lecionar as modalidades de 

andebol e futsal/futebol no próximo período. Foram ambas abordadas em dois 

níveis de desempenho diferentes uma vez que os alunos apresentam 

capacidades distintas e, considero que na minha turma residente esta diferença 

também se faça sentir.” 

Diário de Bordo 11 – 13 de novembro  

 

“Esta semana assisti às aulas de MED dos meus colegas na modalidade de 

basquetebol. Gosto especialmente desta modalidade e acabo por ser muito 

opinativa em relação a estas aulas mas é interessante ver que, em núcleo, 

sabemos bem quais são as zonas de conforto uns dos outros e não temos 

receio de pedir ajuda ou esclarecer dúvidas acerca das diferentes 

modalidades.” 

Diário de Bordo nº 21 – 5 de fevereiro 

 

Houve alturas em que esta nossa observação foi mais dirigida sendo que, ao 

invés de sermos meros espectadores, preenchíamos uma grelha de 

observação relativa ao comportamento do aluno, ao comportamento do 

professor, ou ao tempo de aula. Há uma grande diferença entre assistir de 

forma mais informal à aula e observar a aula através de uma grelha. Durante a 

observação com este instrumento, o foco de atenção centra-se num número 

limitado de ocorrências e acabamos por nos aperceber de coisas que não 

vemos quando estamos a assistir. Aliados a este foco restrito temos os 

apontamentos feitos durante a observação e, estes números, conseguem dar-

nos informação muito importante quando são bem interpretados. “É claramente 

mais importante interpretar e analisar as ações que vão sendo levadas a cabo, 
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por forma a compreendê-las melhor e vislumbrar as suas consequências” 

(Lopes et al., 2015, p. 308) por isso os dados recolhidos são posteriormente 

analisados e discutidos em núcleo para que os aspetos relatados possam ser 

mantidos ou melhorados nas aulas seguintes. Contudo, considero que ficamos 

demasiado presos a este instrumento e que chegou a uma altura em que o 

processo já estava automatizado e a reflexão era menos profunda. Teria sido 

benéfico se tivéssemos aproveitado a seriedade com que encarávamos estes 

momentos para realizar a observação dos incidentes críticos. 

 

“O preenchimento das grelhas de observação já é muito automático e à medida 

de se vai fazendo a simplicidade destas observações aumenta. Considero que, 

durante este processo, podíamos ter feito algumas observações de incidentes 

críticos. Este tipo de observação permitiria apontar os acontecimentos mais 

marcantes da aula, refletir sobre os mesmo e até discuti-los nas reuniões que 

fazemos para que os ganhos destas observações fossem maiores.” 

Diário de Bordo nº 32 – 13 de maio 

Esta troca constante de informação só valorizou a nossa intervenção e revelou-

se uma parte muito importante do meu crescimento profissional. Aprendi muito 

com os outros, saber ouvir é uma qualidade de extrema relevância e, ao estar 

aberta a novas ideias e opiniões, estava a desenvolver o meu conhecimento. 

A par das reflexões realizadas nas reuniões do NE, também desenvolvi 

competências individuais de reflexão que me permitissem almejar ao título de 

“professora reflexiva “. 

Os professores têm um papel particularmente relevante no desenvolvimento do 

seu conhecimento pedagógico na medida em que são capazes de refletir 

acerca da forma como o conhecimento científico é adquirido pelos alunos e, 

acerca da interação que estabelecem com o aluno, com a escola e com o meio 

(Alarcão, 1996b). 

Como é possível observar ao longo de todo o RE, a reflexão foi um processo 

de introspeção que acompanhou o meu EP. Schön (cit. por Alarcão, 1996a) 

apresenta conceitos como a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a 

reflexão sobre a reflexão na ação. Este último patamar da reflexão é “o 
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processo que leva o profissional a progredir no seu desenvolvimento e a 

construir a sua forma pessoal de conhecer. Foi, assente nesta perspectiva, que 

construir Diários de Bordo no fim de cada semana do meu estágio onde refletia 

acerca das aulas da turma partilhada, da minha TR, das aulas dos meus 

colegas e do valor da observação que fazia durante as mesma, da convivência 

com o GEF, das experiências vividas na escola e do DE. Esta profunda 

introspeção acerca da semana levava-me a assumir erros, encontrar 

estratégias para a sua solução e libertar sentimentos e inquietações que 

nasciam perante as situações com que fui confrontada ao longo do EP, 

evitando a reivindicação, apontada por Alarcão (1996b), que leva o professor a 

posicionar-se no exterior da mudança educativa. 
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4.2. Área 2 – Participação na escola e Relação com a comunidade 

Segundo Matos (2014a) esta área apresenta o trabalho feito fora da 

componente letiva do EP e tem como objetivo enaltecer o nosso contributo 

para a comunidade escolar e privilegiando a nossa intervenção. 

Durante o ano fui sempre muito entusiasta em relação às atividades realizadas 

pela EBSRF, especialmente as do GEF, por considerar que estas trazem uma 

dinâmica muito interessante à estrutura e por ter percebido que, neste espaço 

se fortalecem as relações entre professores e com os alunos. 

Na mesma perspetiva, o DE foi um os pontos mais motivadores do EP pelo 

valor que reconheço nesta atividade e pelo privilégio que tive de fazer parte de 

grupos-equipas com alunos excecionais.  

Outro dos pontos focado por esta área e a direção de turma. Felizmente, tive 

oportunidade de acompanhar as responsabilidades do Diretor de Turma (DT), 

por ser um papel assumido pela PC na minha TR, o que se revelou muito 

enriquecedor para uma futura prática como profissional. 

Reconheço um valor imensurável na participação que tive na EBSRF como EE. 

Como refere Graça (2014a, p. 58) “a lógica da integração assenta basicamente 

no processo de socialização profissional, a qual, sob o ponto de vista da 

experiência pessoal, se traduz na busca de ser aceite e reconhecido pela 

comunidade de professores, pelos alunos, pelos funcionários, pelos dirigentes 

da escola, pelos pais dos alunos como professor; de se reconhecer como 

professor, de se sentir fazer parte de uma comunidade de prática; de 

interiorizar os valores comuns, a moral colectiva, as expectativas da 

comunidade; de vestir e sentir-se confortável na pele do professor” e, não 

houve momento algum em que não me sentisse parte da comunidade e nunca 

fui menos ouvida por estar neste espaço como estagiária e, esse 

reconhecimento foi fundamental para que me sentisse parte integrante desta 

escola.  

4.2.1. Atividades de Grupo de Educação Física 

Segundo o PAAA do agrupamento o GEF tinha seis atividades onde, o nosso 

NE, estava comtemplado na organização, o Torneio de Ténis de Mesa numa 
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data a definir em outubro, o Corta-Mato e o Compal-Air ambos no dia 25 de 

novembro, o Torneio de Voleibol no dia 28 de janeiro, o Torneio de Andebol 

numa data a definir durante o 2º período e a ação de formação do NE. 

Tendo em conta o documento original, nem o Torneio de Andebol nem a Ação 

de Formação foram realizadas. O primeiro, por opção do GEF e o segundo, por 

opção do NE após várias tentativas falhadas no contacto com formadores de 

basebol e freezbi, modalidades essas que gostaríamos de promover para os 

professores de EF por forma a alargar o leque de modalidades alternativas 

lecionadas pelos docentes. No caso do Torneio de Ténis de Mesa, a nossa 

participação não foi requerida uma vez que o professor responsável pela 

modalidade no DE assumiu a total responsabilidade pela atividade. 

Fui uma entusiasta durante as atividades realizadas, gostei muito do ambiente 

que foi criado ao envolver os alunos em todas as atividades desportivas extra-

aula que fizeram com que existisse uma relação entre o desporto e o convívio. 

Estes foram também momentos importantes para o NE na medida em que nos 

ajudaram a perceber o processo de organização de uma atividade. 

 

“Apesar de stressante foi uma experiência recompensadora pelo que aprendi 

sobre organização de eventos na escola e por ter a possibilidade de estar com 

os meus alunos fora da formalidade da aula.” 

Diário de Bordo nº13 – 28 de novembro 

 

 No entanto, percebi que a escola não tem uma cultura desportiva enraizada e 

não demonstra um interesse evidente em reverter esta situação. O GEF 

precisava, muitas vezes, de insistir na requisição do material necessário e tinha 

grandes dificuldades em conseguir que todos se disponibilizassem para ajudar 

durante as atividades. Acredito que a necessidade dos estagiários organizarem 

uma atividade contribuiu para que as tarefas fossem realizadas, não pela falta 

de vontade dos professores deste grupo mas porque os sacrifícios que teriam 

de fazer seriam tantos que, às vezes, “mais vale estar quieto”. 
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Corta-Mato 

No cumprimento das normas de EP da FADEUP, foi proposto ao nosso NE a 

organização do corta-mato escolar que se realizou no dia 25 de novembro.  

Neste sentido, o ponto de partida foi escolher um tema para a atividade. A 

escolha baseou-se em pontos como a intemporalidade e o impacto que o 

mesmo pudesse ter nos alunos. Na nossa opinião, é importante que eventos 

deste carácter possuam uma apresentação apelativa, de forma a cativar o 

maior número de alunos. Assim sendo, a escolha recaiu sobre a personagem 

de videojogos “Super Mario”. Após esta escolha, procedemos à elaboração do 

cartaz (Anexo III) e do horário das provas.  

 

“Começou esta semana a divulgação do corta-mato, a ficha de inscrição está 

no email de todos os Professores de E.F e o cartaz espalhadinho pela escola 

para todos verem. E que bom que é ver o nosso trabalho ser alvo de elogios… 

Dei por mim, no Gabinete de E.F em frente ao placard de cortiça, a «adorar» 

aquele Super-Mário e a pensar nas coisas incríveis que ainda temos de fazer 

para que esta atividade seja o maior sucesso.” 

Diário de Bordo nº8 – 23 de outubro 

 

Finalizada esta tarefa, começamos a divulgação do evento, afixando cartazes 

em pontos estratégicos da escola e pedindo aos professores de EF que 

alertassem os seus alunos.  

A construção das fichas de inscrição foi feita antecipadamente, sendo que 

utilizamos o programa informático Excel, para que este nos ajudasse, quer com 

as inscrições, quer com a entrega de dorsais no dia do corta-mato. Contudo, 

houve algumas falhas na inscrição dos alunos pois uns foram inscritos nos 

escalões errados e, outros, inscritos tardiamente, por parte dos professores. 

Tal como as fichas de inscrição, também os dorsais foram criados previamente. 

Ao longo de algumas semanas, pensamos na melhor forma de fazer as 

medalhas. A ideia inicial acabou por não se colocar em prática pois não 

conseguimos atingir o efeito pretendido. Desta forma, tivemos de optar por 

outro tipo de material que, posteriormente revelou ser mais consistente e 
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alcançou um resultado bastante apelativo. Foi também nossa preocupação a 

elaboração de medalhas para os alunos cegos sendo onde, neste caso, o 

reverso do prémio, que continha as informações acerca da atividade, foi todo 

feito em escrita braile. 

Concomitantemente, idealizamos uma decoração para a zona da meta. Uma 

vez que a estrutura do PD permitia, criamos a imagem de um castelo gigante, 

tal como o que o Super Mário encontra quando chega ao fim do jogo. 

Grande parte do percurso ficou delimitado no dia anterior à prova, o que 

facilitou imenso o nosso trabalho no dia seguinte. Concluímos, também, 

algumas tarefas como a arrumação das águas, a organização dos dorsais, 

colocação do pódio e verificação de inscrições. 

No dia destinado à atividade, a primeira tarefa foi dividir a zona de partida e 

zona de chegada, por forma a conseguirmos ter um maior controlo dos alunos 

ao longo das provas dos vários escalões. Enquanto na zona de partida a 

preocupação foi colocar uma mesa de levantamento de dorsais, na zona de 

chegada colocamos a zona de entrega dos dorsais, entrega de águas, das 

medalhas e o pódio. 

Assim que chegou a hora da primeira prova, os alunos do respetivo escalão 

foram chamados à zona de partida para a distribuição dos dorsais. Logo que 

este processo foi finalizado, iniciou-se a volta de reconhecimento do percurso. 

Este procedimento ocorreu apenas nos escalões dos mais novos (Infantis A, 

infantis B e adaptado A e B), porque nos restantes não se justificava, tendo em 

conta que o percurso estava bem delimitado. Por sua vez, na zona de chegada 

eram entregues os dorsais e colocada a classificação diretamente no 

computador. Posteriormente, ocorria a entrega das medalhas aos 3 primeiros 

classificados de cada escalão.  

Uma estratégia utilizada e que se revelou bastante útil, foi a distribuição de 

pulseiras de cores diferentes consoante o escalão por cada volta que os alunos 

davam. Assim, conseguimos ter um maior controlo sobre todos os 

participantes. Outra estratégia proveitosa, foi a entrega das medalhas logo 

após o término da corrida de cada escalão, desta forma foi possível manter a 

dinâmica da atividade, e não nos excedemos no horário final, controlamos o 
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números de pessoas dentro do pavilhão e garantimos que todos os 

medalhados recebessem os respetivos prémios. 

Ao longo da atividade foram várias as ilações que retiramos acerca dos 

aspetos a melhorar. Sendo o corta-mato uma atividade de escola pensamos 

que o envolvimento da comunidade deve ser incentivado, quer nos alunos, 

quer nos professores. Esta falta de “cultura desportiva” fez com que este dia 

fosse “perfeitamente normal” para a comunidade. O impacto do evento não foi 

o idealizado por nós. No nosso entender, um evento desta dimensão pode e 

deve envolver um maior número de intervenientes pois existe uma grande 

quantidade de tarefas que podem ser desenvolvidas em sintonia com os 

diferentes grupos disciplinares (como a parte informática do evento, a parte das 

artes plásticas na decoração do evento, a parte musical na animação do 

mesmo, entre outros). 

Quanto à festividade do evento, consideramos que teria sido muito interessante 

se houvesse música em toda a área da atividade e não só na zona de 

chegada/pódio. A par desta sugestão, achamos pertinente o uso de um 

megafone para a chamada dos atletas por escalão. Estes dois pontos são da 

nossa responsabilidade e afirmamos, com certeza, que estes pontos serão 

tidos em conta em futuras organizações. 

Durante a prova também dos apercebemos de algumas falhas de segurança 

relativas à presença de profissionais de saúde para qualquer eventualidade e 

ao controlo das entradas e saídas de veículos no percurso da corrida (que 

foram uma constante). 

 

 “A parte da gestão do espaço de prova que necessita de uma revisão já 

no próximo ano é, na nossa opinião, a questão da segurança. Cremos ser 

fulcral a presença de uma ambulância num evento desportivo destes, onde 

qualquer aluno se pode sentir mal e/ou necessitar de cuidados médicos. É 

certo que isso acarreta custos para a escola mas, no que diz respeito à saúde, 

não devem existir entraves. O segundo ponto de segurança a ser revisto deve 

ser a entrada e saída de carros no parque de estacionamento de forma a haver 
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um maior controlo do espaço circundante da prova e, também, a prevenção de 

pequenos acidentes envolvendo automóveis.” 

Reflexão do Corta-Mato realizada pelo NE 

 

A organização do corta-mato permitiu que adquiríssemos um conjunto de 

habilidades em várias áreas. Construímos materiais que, futuramente, podem 

ser úteis para a nossa prática, como, por exemplo, as tabelas das 

classificações, medalhas e, dorsais e percebemos a importância de realizar as 

tarefas com a devida antecedência, por forma a evitar constrangimentos de 

última hora. 

Compal-Air e Torneio de Voleibol 

Apesar destas duas atividades não serem responsabilidade do nosso NE, 

fomos sempre muito presentes e prestáveis na organização e gestão das 

mesmas.  

O Compal-Air foi organizado pelas nossas colegas do NE do ISMAI e realizou-

se no mesmo dia do Corta-Mato mas da parte da tarde. Sendo um dia 

exclusivamente dedicado às atividades desportivas foi possível ter um grande 

número de professores do GEF a participar na montagem dos campos o que 

facilitou e acelerou todo o processo de organização do espaço. Contudo, assim 

que começou o torneio foi, por vezes, difícil gerir a animação das bancadas, a 

exaltação dos jogadores quanto à arbitragem e o quadro competitivo da prova 

uma vez que havia constantes faltas de comparência.  

Esta experiência serviu para melhorar a atividade do Torneio de Voleibol que 

se realizou durante todo no dia do Patrono, 28 de janeiro. Este torneio 

começou a ser preparado ainda no primeiro período e as funções de cada 

professor do GEF foram discutidas e distribuídas com a devida antecedência.  

Para além da elaboração do cartaz, o nosso NE ficou responsável pelos jogos 

do 9º e do 10º ano o que me permitiu o contacto com alunos que não conhecia. 

Desta vez, a preparação prévia e a boa gestão do quadro competitivo fez com 

que a atividade decorresse sem se desviar muito do previamente estabelecido. 
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Estas atividades foram sempre momentos mais descontraídos mas riquíssimos 

para a nossa experiência enquanto parte integrante deste grupo. A convivência 

com os outros professores era mais natural, a postura perante os alunos mais 

próxima e tivemos oportunidade de viver a escola e o desporto de uma forma 

menos regrada e acabaram por ser momentos onde vivemos inteiramente a 

escola e as relações nela existentes.  

4.2.2. “20 anos Eco-Escolas” 

O Programa Eco-Escolas é “…um programa internacional da «Foundation for 

Environmental Education» desenvolvido em Portugal desde 1996” pela 

Associação Bandeira Azul da Europa e tem como objetivo enaltecer o trabalho 

desenvolvido pelas escolas na área ambiental e de sustentabilidade (ABAE, 

2016). 

A EBSRF integra este programa e envolve-se com várias atividades do mesmo, 

principalmente através das disciplinas de Ciências da Natureza para o 3ºciclo e 

de Biologia-Geologia para o ensino secundário, uma vez que a professora 

responsável pelo projeto leciona nestes ciclos de ensino e acaba por envolver 

os seus alunos na maioria das atividades propostas. 

Este ano (2016) o Programa Eco-Escolas celebrava 20 anos e, para 

comemorar esta data criou a iniciativa “Não sou o único…há 20 anos” que 

desafiava as escolas a reproduzirem uma coreografia, criada pelo Ginásio 

Clube Português, com a música “Não sou o único” dos Xutos e Pontapés e a 

gravarem o resultado final junto a um ou mais pontos icónicos da cidade que 

acolhe a respetiva escola, no nosso caso a Casa da Música. 

Numa das minhas breves passagens pela sala dos professores, a responsável 

pelo programa e professora de Biologia-Geologia da minha turma, abordou-me 

no sentido de ser eu a coordenar esta atividade. Tal como referem Batista e 

Queirós (2013, p. 43) “ a aprendizagem ocorre para além dos contextos 

pedagogicamente estruturados, daí a importância de colocar os estudantes no 

espaço real de ensino, como seja a própria comunidade educativa, da qual 

fazem parte não apenas os alunos da sua turma, mas também os outros 

professores, os outros alunos, os auxiliares de ação educativa, os pais, etc. É 
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neste contato que o EE conhece os contornos da profissão, tornando-se, pouco 

a pouco, um membro dessa comunidade educativa.” Por isso, disponibilizei-me 

prontamente para os ensaios e para as gravações porque vi nesta atividade, 

uma forma de me relacionar com alunos de outras turmas, de aliar o meu gosto 

pela modalidade com uma tarefa da escola e de participar num projeto que não 

está diretamente relacionada com o GEF, permitindo que experimentasse 

coisas diferentes. 

 

“Esta é uma oportunidade de fazer parte de uma atividade da escola que não é 

da responsabilidade do Gabinete de EF e que me faz fortalecer o 

relacionamento com professores de outras disciplinas e alunos de outras 

turmas” 

Diário de Bordo nº28 – 15 de abril 

 

Para não deixar ficar mal a bela particularidade do “bom português” o resultado 

final deste trabalho era “para ontem”, por isso, acabamos por desenvolver a 

atividade com 11 alunas de 7º e 8º ano da professora responsável uma vez que 

o contacto com elas era mais frequente e os horários entre as turmas mais 

compatíveis. Escolhidas as bailarinas marcamos 3 ensaios de uma hora e meia 

de forma a ter tudo bem coordenado para a gravação da coreografia. 

Como tinha de me basear num vídeo previamente elaborado pelo Ginásio 

Clube Português a tarefa foi mais simples contudo, ensinei a coreografia de 

raiz sem o suporte vídeo e com recurso a vários momentos de repetição e 

exercitação isolada de passos para que fosse mais fácil para as alunas 

decorarem todos os pormenores e, como quis dar um toque especial ao nosso 

trabalho, fiz várias modificações nas formações da coreografia inicial. 

Fiquei muito orgulhosa com o resultado não só do trabalho final mas da entrega 

e dedicação que alunas demonstraram e do bom comportamento que tiveram 

durante todo o processo. Apesar da agradável experiência tenho de admitir 

que, comparativamente aos “nossos mais novos” e à minha turma, estas 

alunas de 3º ciclo foram um desafio. A fase de descoberta em que se 
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encontram e a forma incontrolável com que lidam com hormonas e brincadeiras 

fez-me descobrir a dificuldade que é gerir emoções nesta faixa etária.  

Foi evidente a entrega que tive a este projeto e deu-me uma alegria especial 

ter feito parte desta atividade, contribuir para um programa que envolveu vários 

professores da EBSRF e deixar a minha marca neste concurso. 

4.2.3. Desporto Escolar 

Uma das tarefas relativas à participação na escola é o DE. Segundo as normas 

do EP o EE deve “acompanhar o DE ou um clube de atividade interna no 

âmbito desportivo” (Matos, 2014a, p. 7). Esta ideia é reforçada no Regulamento 

de EP que diz que compete ao EE “colaborar nas atividades de DE ou na 

dinamização de atividades internas de âmbito desportivo” (Matos, 2014b, p. 7). 

É no Desporto que “ está incluída a ética, a moral, a estética, a verdade e a 

inteligência. No desporto sente-se e vive-se um mundo de emoções, valores, 

regras, da mesma forma que vivemos na vida social. Daí o valor educativo do 

desporto e especificamente do desporto na escola quer como atividade lectiva 

ou extralectiva: o desporto é uma escola da vida.” (Azevedo, 2012, p. 78). 

Estes parâmetros acabam por ser mais visíveis no DE uma vez que existe aqui 

uma estrutura muito idêntica à do Desporto formal com treinos semanais e 

competições. Tal como afirmam Sousa e Magalhães (2006, p. 7), o DE é “…o 

único serviço do Ministério da Educação que desenvolve atividades 

pedagógicas num domínio educativo predominantemente relacionado com a 

motricidade humana e que organiza atividade inter-escolas com um carácter 

sistemático”, por ter uma similaridade inquestionável com o desporto nos 

clubes e por ser de acesso gratuito, esta atividade é por vezes a única 

oportunidade que os alunos têm de experienciar o desporto na sua essência. 

Apesar da obrigatoriedade do EE ser parte integrante desta atividade a minha 

participação foi inteiramente voluntária e uma mais-valia para o meu 

desenvolvimento enquanto profissional por ser um projeto que, para mim, tem 

um valor incalculável no desenvolvimento do aluno e por ser um processo que 

me confrontou com situações pelas quais não passaria se a minha intervenção 

tivesse ficado pelas aulas às turmas atribuídas. 
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“Tanto numa modalidade como noutra isto fez com que o trabalho de casa 

fosse redobrado uma vez que tive interesse e senti necessidade de saber mais 

sobre estas modalidades na escola, sobre as suas progressões e, no caso do 

atletismo, sobre as suas disciplinas e respetivas marcas nas competições do 

escalão dos nossos mini-atletas. De forma igualmente interessante, a ligação 

que tenho vindo a criar com os alunos dos grupos-equipa onde estou é muito 

especial e, por ser uma relação desenvolvida fora do momento “aula” acaba 

por se tornar mais próxima e carinhosa, sem nunca perder o respeito de parte a 

parte.” 

Reflexão 2º período  

 

Durante o ano tive o prazer de fazer parte das modalidades de Goalball e de 

Atletismo e, por logísticas de horário, optei por estar presente num treino 

semanal de cada uma destas modalidades. A escolha das modalidades 

baseou-se não só no horário dos treinos como também no professor 

responsável pela modalidade e no conhecimento que a minha intervenção 

naquela meio podia trazer. 

Na EBSRF existe uma professora responsável pelo DE e um professor que, 

sendo responsável pelas instalações, também é responsável pelos 

equipamentos da escola. Esta partilha de funções e o facto da responsável 

pelo DE não ser presença assídua, uma vez que só tinha de estar na escola à 

quarta-feira, causou alguns mal-entendidos que, por vezes, geraram conversas 

de desagrado acerca do funcionamento da estrutura que geriu este projeto ao 

longo do ano letivo.  

 

“Durante a semana foi visível a tensão que o Desporto Escolar provoca no 

Gabinete. Ouviram-se discussões acerca da quantidade de saídas, do fraco 

reconhecimento de quem passa os fins de semana fora nestas atividades e dos 

pedidos de equipamentos em cima da hora e do material que nem sempre se 

encontra nas devidas condições para que a qualidade dos treinos seja a 
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desejada. É urgente uma reformulação nas orientações e responsabilidades 

dos professores mas também na organização e calendarização dos eventos.” 

Diário de Bordo nº23 – 19 de fevereiro 

 

A dedicação que o DE exige não é valorizada pelos patamares superiores da 

gestão da escola, quer a nível interno com a falta de incentivos e elogios ao 

trabalho desenvolvido, quer a nível nacional com a marcação de jornadas 

competitivas ao fim de semana e, em alguns casos, em fins de semana 

consecutivos. Esta entrega por parte dos responsáveis de cada grupo equipa 

não se reflete em reduções de horário substanciais pelo que, o que se dá à 

escola é bem mais do que o que se recebe e, só com grande gosto pelo que se 

faz e com o orgulho pessoal nos alunos que se tem em cada equipa é que é 

possível fazer do DE uma atividade exequível. 

4.2.3.1. “Ver com o coração” 

O Goalball é uma modalidade desenvolvida para pessoas com deficiência 

visual e depende maioritariamente de percepções auditivas, táteis e de 

orientação espacial (Nascimento & Morato, 2006).  

Apesar da introdução que temos à modalidade na licenciatura e à abordagem 

do assunto na unidade curricular de Tópicos no mestrado, não conseguimos ter 

percepção do trabalho que se desenvolve numa situação real de prática e, para 

mim, esta intervenção no DE foi uma verdadeira descoberta não só da 

modalidade mas também da patologia em questão e da minha atitude perante 

situações tão novas e especiais. 

A EBSRF é uma escola de referência para alunos cegos e de baixa visão e tem 

um gabinete de apoio aos mesmos com professores do grupo 930 (educação 

especial). Por esta razão, seria mais que importante ter um grupo-equipa que 

estes alunos pudessem integrar e, nada melhor do que lhes dar a oportunidade 

de praticarem uma modalidade desenvolvida para eles. 

A escolha desta modalidade centrou-se em vários aspetos como a professora 

responsável pela equipa e os horários dos treinos sendo que o principal motivo 

foi ter a oportunidade de aprender mais acerca de uma modalidade pouco 
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enraizada no nosso país e com um potencial gigante para o desenvolvimento 

desportivo de alunos com estas condicionantes. 

 

“O Goalball nunca esteve em discussão. Tinha de aproveitar o facto de esta 

escola ser uma instituição de referência para alunos cegos e de baixa visão 

para extrair daqui uma panóplia de vivências e conhecimentos que dificilmente 

poderia adquirir noutro local. Esta modalidade só me tem dado coisas 

maravilhosas a nível profissional, por me familiarizar com um desporto 

diferente, mostrar como se trabalha com estes meninos especiais e explicar de 

que forma se pode trabalhar este jogo para que existam resultados positivos e, 

a nível pessoal por me permitir contacto com meninos tão lutadores, cheios de 

vontade de viver e com um sentido de humor maravilhoso e por me fazer mais 

sensível para estes casos e mais competente para trabalhar com eles. “ 

Reflexão 1ºperíodo  

 

Um dos pontos mais interessantes nesta organização é a possibilidade dada 

aos alunos normovisuais para também integrarem a modalidade. Como 

afirmam Oliveira et al.(2008)  esta difusão da modalidade permite a redução da 

descriminação uma vez que reverte a falta de informação e desenvolve 

sentidos como a audição e o tato, que oferecem perspetivas diferentes do 

mundo. Foi encantador ver a entrega e o apoio que estes alunos davam aos 

nossos cegos e o quão amigos se tornavam deles. Não era preciso colocarem 

os óculos de jogo para se sentirem todos iguais e quer estivessem dentro ou 

fora do treino a convivência era constante. Os alunos cegos eram iguais a nós 

e conviviam connosco de uma forma perfeitamente normal e, neste sentido, o 

ambiente gerado nestes treinos foi um “pontapé” nos preconceitos que 

inconscientemente tinha acerca desta patologia. 

Rapidamente percecionei as dificuldades da prática, três minutos de jogo foram 

suficientes para sentir a complexidade que envolve a modalidade e, foi a partir 

desse momento que comecei a olhar para estes meninos como super-heróis e 

que (re)orientei a minha intervenção de forma a ser mais compreensiva em 

relação a alguns erros que por vezes cometiam.  
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“Ainda só passaram duas semanas e já estou apaixonada pela modalidade. 

Fico estupefacta com a sensibilidade auditiva que aqueles alunos têm. Depois 

de experimentar a modalidade reconheço que a sua prática é de uma 

dificuldade fora do normal.” 

Diário de Bordo nº11 – 13 de novembro 

 

Apesar de ter optado por estar presente nos treinos de quinta (por serem os 

que mais se adequavam aos meus horários), sempre que possível passava 

pelos treinos de quarta. Os treinos de quarta-feira eram mais preenchidos, os 

alunos estavam sempre presentes, existiam sempre os 10 minutos de conversa 

inicial, aquecíamos em conjunto com os alunos e o ambiente era mais 

descontraído e animado. O facto de ter feito questão de estar presente nestes 

bocadinhos fez com que a minha relação com estes alunos fosse mais próxima 

e, de certa forma, fez com que eles me reconhecessem como parte integrante 

da equipa em vez de ser só a “professora das quintas-feiras”. 

 

“Apesar de a minha intervenção no Goalball ser, maioritariamente, feita à 

quinta-feira, sempre que posso dou um saltinho aos treinos de quarta. O treino 

de quarta-feira é sempre mais cheio, tanto de alunos como de ajudantes, o que 

torna o treino mais barulhento mas muito animado. É nestas sessões que 

consigo contactar com todos os alunos deste grupo equipa e é neste ambiente 

que eles me começam a conhecer.” 

Diário de Bordo nº20 – 29 de janeiro  

 

Durante o ano letivo só tive oportunidade de participar numa das competições 

no entanto fui sempre muito interventiva na organização das competições da 

EBSRF na marcação dos campos e na montagem das balizas.  

Como diz Azevedo (2012) apesar de presente na maioria das escolas 

portuguesas, o DE caminha para o desaparecimento devido às políticas 

educativas em vigor e às medidas de contenção orçamental que se tem 

verificado. Esta falta de apoio a uma das atividades mais relevantes que a 
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escola pode ter levou ao investimento pessoal da professora responsável na 

compra de uma fita mais resistente para que fosse possível criar condições de 

treino uma vez que a marcação de campos foi, durante todo o processo, um 

dos pontos mais difíceis de controlar. O espaço utilizado para os treinos de 

Goalball é o GC o que significa que são várias as turmas que passam pelo 

espaço entre os treinos do grupo-equipa e, as marcações tiveram de ser 

sistematicamente refeitas pela sua rápida degradação. 

 

“Parece-me incrível a falta de consideração pelo desporto escolar, em 

particular por uma modalidade maioritariamente dirigida a alunos cegos ou 

baixa visão. Uma escola de referência deveria ter todas as condições 

necessárias para estes alunos sem descurar das condições para a prática 

desportiva que é, muitas vezes, o espaço onde estes alunos estão mais livres e 

se sentem extremamente competentes e integrados.“ 

Diário de Bordo nº 24 – 26 de fevereiro 

 

De um modo geral considero que a minha intervenção no Goalball foi 

extremamente recompensadora. Acredito que o que recebi foi bem mais do que 

aquilo que dei. A nível profissional foi uma excelente oportunidade de ficar a 

conhecer metodologias de treino da modalidade, regulamento e conceitos de 

arbitragem e sinto que a vontade de aprender e a curiosidade acerca dos 

conteúdos leva-me a crer que saio desta experiencia com conhecimentos muito 

valiosos. A nível pessoal, a convivência com estes meninos fez-me quebrar 

preconceitos e barreiras que tinha. Foi sempre uma alegria privar com pessoas 

tão especiais, com histórias de vida que transbordam superação e que são um 

verdadeiro ensinamento para quem olha para a vida de forma negativa. 

 

“Os alunos do Goalball são miúdos muito especiais e ensinam-nos muito ao 

nível de felicidade e superação, os olhos deles não veem mas brilham.” 

Diário de Bordo nº18 – 15 de janeiro 
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4.2.3.2. Atletismo, “lançar” mini-atletas 

O atletismo foi outra das modalidades onde me envolvi durante este ano letivo. 

Por ser um espaço que envolve várias disciplinas, que está diretamente 

relacionada com a minha atividade extra-escola e que é orientada por uma 

professora muito dedicada à modalidade, considerei que podia explorar uma 

realidade do atletismo que ainda não conhecia. 

Ao contrário do que acontecia no Goalball, o número de alunos nesta 

modalidade foi, quase sempre, muito reduzido e variava de treino para treino 

devido à falta de comprometimento dos mesmos. Contudo, os mais assíduos 

revelaram-se sempre muito trabalhadores e foi maravilhoso vê-los empenhados 

e a obterem resultados muito satisfatórios nas suas disciplinas favoritas, à 

exceção do superatleta que era incrível em tudo o que lhe era proposto.  

 

“O atletismo começou a meio gás mas tenho a certeza que o segundo período 

me vai trazer muitas surpresas. Já conheço alguns dos mini-atletas, muitos 

deles fazem parte da turma partilhada e, o potencial é imenso. A minha vida 

profissional extra-estágio está ligada ao atletismo de competição e, conseguir 

vivenciar estas duas facetas da modalidade (clube/escola) traz-me uma grande 

bagagem técnica e interventiva nas diversas áreas do atletismo pois consigo 

transferir o que sei entre as duas realidades e ajustar a minha ação às 

exigências e às faixas etárias que me apresentam.” 

Reflexão 1º período  

 

O superatleta do DE era aluno da turma dos “nossos mais novos” e, a nível 

desportivo, foi o aluno que mais me surpreendeu durante o EP. Não existia 

nada que ele não fizesse bem, não importava o desafio nem a dificuldade e, se 

não fosse capaz de ter sucesso à primeira, repetia o exercício até ser capaz de 

o fazer. A vontade com que sempre trabalhou e a humildade que sempre 

mostrou fizeram, deste menino, um exemplo. 

O trabalho desenvolvido nos treinos de atletismo foi sempre muito lúdico e 

privilegiava o divertimento dos alunos de forma a conseguirmos mantê-los 

motivados para a modalidade. Como afirma Caldas (2005, p. 38) “ a existência 
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de divertimento no treino poderá ser conseguida através da utilização de 

estafetas, da existência de uma estrutura multidisciplinar de competições 

formais e não formais, permitir ou criar oportunidades de interação com os 

amigos (…)”. Com efeito, a competição entre os atletas era constante e a 

abertura dos treinos aos seus colegas foi muito regular.  

O desenvolvimento do meu papel foi gradual contudo ao longo deste processo 

sempre me foi dada muita liberdade para intervir e orientar os treinos, sendo 

que houve alturas em que até fui a única responsável pela sessão. O facto de 

me ser atribuída a responsabilidade fez-me sentir competente na minha prática 

e levou-me a ter confiança suficiente para gerir o grupo-equipa quando foi 

necessário.  

 

“Como sou a única estagiária há mais espaço para intervir, demonstrar alguns 

exercícios e ficar responsável por algumas partes do treino. O facto de estar 

familiarizada com a modalidade também me deixa mais à vontade para assumir 

estas responsabilidades.” 

Diário de Bordo nº18 – 15 de janeiro 

 

“Cada vez se consegue ver mais a nossa evolução no Desporto Escolar. 

Somos totalmente autónomos e, apesar da supervisão já somos plenamente 

capazes de assumir um treino e de o orientar não só a nível de conteúdos 

como a nível de controlo do grupo. Por essa razão, os professores confiam-nos 

essa tarefa e vejo essa ação como um incentivo positivo na percepção da 

minha competência.” 

Diário de Bordo nº28 – 15 de abril 

4.2.4. Direção de Turma 

É evidente que “a Escola, a Família e a Comunidade são três contextos 

predominantes no mundo do aluno e que a Parceria Escola/Família/ 

Comunidade pode construir um poderoso instrumento para a melhoria da 

qualidade da aprendizagem, da imagem da escola e da dinamização da vida 
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local “ (São Pedro et al., 2000, p. 7). A interação entre estes três contextos é 

normal feita através do DT.  

A DT da minha TR era a minha PC pelo que foi muito fácil acompanhar os 

deveres e responsabilidades deste cargo. Sempre que possível, “deverá ser 

nomeado director de turma o professor que no ano anterior tenha exercido tais 

funções na turma a que pertenceram os mesmo alunos”7 por isso, este já era o 

segundo ano em que a PC exercia estas funções nesta turma o que significa 

que o conhecimentos das vivências de cada aluno era profundo e que o 

relacionamento com os Encarregados de Educação (EED) era regular e 

positivo. 

Comecei por perceber que a PC era muito rigorosa com as responsabilidades 

que lhe estavam atribuídas e que o meu entendimento sobre o papel do DT ia 

ser muito completo. Apesar da tranquilidade que reinava no meu 11º o rigor foi 

sempre a palavra de ordem. Os alunos sabiam que tinham datas para cumprir, 

que as justificações tinham de ser entregues no tempo estabelecido, que quem 

não revelasse interesse a tempo ficava sem cacifo e que iam ter de viver com o 

“olhar reprovador” se usassem a expressão “Ei, esqueci-me. Trago na próxima 

aula”. 

O contacto DT-EED era feito via carta, email ou por telefone consoante a 

urgência e o caráter do assunto. As informações eram passadas de parte a 

parte quer fosse para justificar ausências, para combinar reuniões ou para dar 

informações pessoais acerca dos alunos e percebi que o relacionamento era 

muito cordial e até de amizade, com alguns do EED, por já serem conhecidos 

da PC. Tal como refere Zenhas (2006, p. 54) “quando as interações entre a 

escola e a família são positivas e existe um trabalho em parceria, os alunos 

aprendem a valorizar mais a escola, porque vêem que ela é valorizada pela 

sua família” por isso este relacionamento próximo entre DT e EED foi crucial 

para a forma pacífica com que decorreu o ano letivo. 

 

 

                                            
7
Ministério da Educação; Portaria nº921/92 de 23 de Setembro (9º - Diretor de Turma) 
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Conselhos de turma 

Os conselhos de turma foram momentos de aprendizagem constante sobre o 

funcionamento e as políticas da escola ao nível da avaliação. 

Percebi que ao longo dos períodos os professores vão sendo mais flexíveis 

com as notas e que, à exceção das disciplinas de exame, os professores 

tendem a beneficiar os alunos dedicados na última avaliação. Neste ponto, a 

postura do DT é preponderante. Na última reunião do meu 11º, a DT levava 

num documento todas as avaliações do ano anterior, todas as avaliações do 

ano corrente e as médias das disciplinas todas para que os resultados finais de 

cada aluno, em cada disciplina, fossem discutidos ao pormenor. Depois de 

analisar os deveres do DT não encontrei esta obrigação contudo, considero 

que o DT deve zelar pelos alunos que representa, e que de certo modo 

protege, e revejo-me nesta preocupação. 

Aprendi que o conselho de turma é soberano, que os professores não fazem, 

sempre, o que querem e que as notas atribuídas pelo professor da disciplina 

são propostas de classificação que podem ser alteradas pelo conselho de 

turma, se assim se justificar. Quando este cargo é reconhecido pelos colegas e 

a pessoa que o assume consegue gerir e organizar tudo com antecedência, 

pode ser meio caminho andado para a reunião ser vantajosa para o sucesso 

dos alunos.  

Quanto à ordem de trabalhos, esta manteve-se quase sempre a mesma e os 

temas que mais variavam integravam o ponto das atividades realizadas.  

 

“O processo era muito simples. A secretária, neste caso a professora de 

matemática ,ditava a notas que tinham sido previamente lançadas na pauta, a 

diretora de turma preenchia os registos biográficos de cada aluno e eu lia as 

apreciações individuais onde também eram realizados alguns ajustes.” 

Reflexão dos Conselhos de Turma – 1º período  
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Reunião dos EED 

Tendo em conta a relevância dos contactos do DT com os EED no 

estabelecimento de ensino e a relação de cooperação que deve existir entre 

estes (Zenhas, 2006), a realização de reuniões de EED é essencial para o 

envolvimento da família no percurso dos seus educandos (Marques, 1993, cit. 

por Zenhas, 2006). 

Tive oportunidade de assistir à reunião de EED do segundo período. Apesar de 

não fazer parte das diretrizes do estágio, tive curiosidade em perceber como é 

que se desenrolava a relação entre o DT e os pais dos meus alunos e queria 

saber quais os procedimentos a adotar nestas reuniões. 

A reunião decorreu de forma muito organizada, com sistemáticas intervenções 

dos pais e boas discussões em relação às dificuldades dos alunos a uma das 

disciplinas, à conturbada relação com outra e às dúvidas acerca dos exames 

nacionais. 

 

 “Quinta-feira foi também dia de reunião de pais. Já o período passado 

queria ter estado presente mas não o consegui fazer. Este período não falhei e 

gostei imenso da experiência. O objetivo principal era perceber a intervenção 

do Diretor de Turma nestas reuniões e fiquei muito esclarecida quanto a essa 

tarefa.” 

Diário de Bordo nº18 – 15 de janeiro  

 

Ficará para sempre marcado na minha memória o momento em que a primeira 

mãe entrou na sala pensou que eu era a delegada de turma bem como os 

suspiros de “ah tão nova” que se ouviram quando a PC me apresentou. 

Contudo foi fantástico ver a receptividade dos pais em relação ao processo de 

estágio e a forma como, durante todo o ano, contribuíram para o bom 

funcionamento da disciplina, olhando para esta sem a desvalorizar em relação 

às restantes. 
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“Fiquei muito contente por ter estado presente, acho que é sempre bom 

conhecer este processo de interação entre a escola e a família e ver como o 

Diretor de Turma assume o papel de mediador nesta relação.” 

Diário de Bordo nº18 – 15 de janeiro  

 

“Ser mãe de 23” 

Se colocar as conceções e teorias em segundo plano observo e avalio a 

postura do DT de uma forma mais emotiva. Considero que tive o melhor 

exemplo que era possível e que aquilo que a PC fez como DT não corresponde 

ao que maior parte dos professores fazem.  

A DT com quem privei funcionou como mãe destes 23. A preocupação era 

contagiante a acabei por viver um bocadinho esta emoção. A turma era o 

objeto central e o DT não é só mais um professor.  

Na direção de turma são todos “os nossos meninos”, não chega saber quantas 

faltas têm por justificar porque o importante é o sorriso de bom dia, o ombro 

amigo quando se persente que algo não está bem, é a calma que transmitimos 

quando existem comentários efusivos sobre outras disciplinas e o incentivo de 

“boa sorte, vai correr tudo bem” antes de um teste. É controlar sem que eles se 

sintam controlados, é ir dormir a pensar numa justificação para aquela resposta 

menos simpática e viver as alegrias destes alunos como se fossem as nossas. 

É acompanhá-los de uma forma muito especial e, desta forma, cumprir com o 

rigor exigido a um DT sem descurar do carinho que se desenvolve por alunos 

que se acompanha tão de perto. 
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4.3. Área 3 – Desenvolvimento Profissional 

Segundo as normas do EP (Matos, 2014a) esta área está relacionada com o 

conjunto de experiências pelas quais o EE passa, numa perspetiva de 

construção e desenvolvimento da sua formação. O EE deve, por isso, envolver-

se em atividades de enriquecimento profissional e analisar de forma reflexiva 

esse envolvimento. Neste sentido, Pacheco & Flores (1999, p. 45) referem que 

“um professor não nasce nem se vincula pela mística do sacerdócio ou pela 

ideia do artístico, daí que o seu percurso formativo inclua processos de 

aprendizagem contínua, de carácter formal e não formal”. 

No decorrer deste meu percurso, o convívio com o GEF e com o NE foi um 

ponto crucial neste desenvolvimento. Tanto nas atividades, como nas reuniões 

de GEF e de NE, a troca de experiências, inquietações e opiniões foi uma 

constante. Naquele gabinete não existiam distinções, todos tínhamos palavra e 

o apoio era mútuo.  

Tal como afirma Nóvoa (1991, p. 18) “ a identidade profissional não pode ser 

dissociada da adesão dos professores ao projeto histórico da escolarização, o 

que funda uma profissão que não se define nos limites internos da sua 

atividade”. Foi dentro das portas do GEF que aprendi muito sobre a cultura do 

professor de EF. O professor que se envolve com os alunos, que se aproxima 

deles sem medo, o professor que não assume o pedestal característico das 

hierarquias da escola. Foi na participação neste contexto e na convivência com 

este grupo que comecei a construir um bocadinho da minha identidade 

profissional.  

Outra das estratégias que adotei para o meu desenvolvimento enquanto 

professora foram os diários de bordos. Podia ter optado pelas reflexões mas 

considero que este formato permitiu que refletisse não só sobre as minhas 

aulas mas sobre as aulas que observava, o ambiente da escola e o meu dia-a-

dia neste espaço. De forma a completar esta profunda análise, tentei confrontar 

os problemas que ia encontrando com a teoria e assim foi possível relacionar 

as minhas experiências com o que está descrito pelos investigadores, 

fundamentar algumas das minhas tomadas de decisão e solucionar 

problemáticas que foram aparecendo neste caminho. 
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As sessões da unidade curricular do EP assumiram um papel fundamental 

durante este ano, com especial relevo para as sessões relacionadas com a 

investigação.  

Segundo Graça (2014b, p. 7) “desenvolver uma atitude investigativa sobre a 

própria prática, ou identificar temas relevantes oriundos de problemas práticos 

são requisitos de elevada exigência e de difícil cumprimento que se colocam 

aos programas de formação de professores, mas que muitas vezes nos 

surpreendem com respostas muito ricas, muito criativas e de grande valor 

formativo”. Neste sentido, desenvolvi o meu estudo de investigação-ação de 

forma a responder a uma curiosidade que emergiu logo nas minhas primeiras 

aulas com a minha TR. 

Este estudo foi um dos pontos altos do meu desenvolvimento profissional e 

corresponde ao capítulo 5 deste RE. 
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5. Perceção dos alunos acerca da aprendizagem e da 

motivação: comparação após aplicação do Modelo de 

Instrução Direta e do Modelo de Educação Desportiva na 

modalidade de atletismo 

Resumo 

O presente estudo de investigação tem como objetivo conhecer e analisar a 

perceção dos alunos de uma turma de 11º ano acerca da sua aprendizagem e 

motivação na modalidade de atletismo aquando da aplicação do Modelo de 

Instrução Direta e do Modelo de Educação Desportiva. Participaram neste 

estudo vinte e três alunos (12 do sexo masculino e 11 do sexo feminino), um 

professor entrevistador (estudante estagiário) e a professora da turma 

(estudante estagiária) no papel de investigadora. No primeiro período do ano 

letivo 2015/2016, foi utilizado o Modelo de Instrução Direta nas disciplinas de 

resistência e lançamento do dardo e no segundo período foi aplicado o Modelo 

de Educação Desportiva nas disciplinas de velocidade e estafetas. Os dados 

foram recolhidos através de duas entrevistas semiestruturadas em focus grupo, 

uma após a aplicação do Modelo de Instrução Direta e outra após a aplicação 

do Modelo de Educação Desportiva. As entrevistas foram gravadas e 

posteriormente transcritas, utilizando-se a análise de conteúdo (Miles e 

Huberman, 1994) como técnica de tratamento de informação usando-se um 

sistema de categorização mista. Os resultados evidenciam que os alunos 

consideram o Modelo de Educação Desportiva o modelo que mais potencia a 

sua aprendizagem e motivação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA; MODELO DE 

INSTRUÇÃO DIRETA; ATLETISMO; APRENDIZAGEM; MOTIVAÇÃO. 
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Abstract 

This research study aims to analyze and understand the perception of eleventh 

grade students of their learning and motivation in athletics during the 

implementation of the Direct Instruction Model and the Sports Education Model. 

The sample consisted of twenty-three students (12 male and 11 female). Also 

involved was an interviewer (intern teacher) and the teacher of the class (intern 

teacher) as investigator. In the first term of the academic year of 2015/2016 we 

used the Direct Instruction Model  in endurance and javelin throw subjects and 

in the second one we applied the Sports Education Model in speed and relay 

subjects. Data collection was carried through semi-structured interviews in two 

focus group, after the Direct Instruction Model application and the Sports 

Education Model application. The interviews were recorded and later 

transcribed, using the content analysis (Miles and Huberman, 1994) as 

information processing technique by means of a mixed categorization system. 

The results show that students consider the Sports Education Model model as 

the one that enhances their motivation and learning. 

 

 

 

KEYWORDS: SPORTS EDUCATION MODEL; DIRECT INSTRUCTION 

MODEL; ATHLETICS; LEARNING; MOTIVATION. 
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5.1 Introdução 

Segundo Rolim e Garcia (2013, p. 18) o atletismo não é uma modalidade muito 

popular no meio escolar uma vez que “…é visto como uma modalidade de 

reduzido conteúdo lúdico, pouco atrativa, criativamente fechada e quase 

sempre perspectivada em conexão com as capacidades condicionais 

velocidade/resistência e, quando muito, acrescentado por um salto e um 

lançamento.” Foi este o cenário com que me deparei na 1º aula de resistência 

do 1º período e, para além das caras de descontentamento, senti que a falta de 

vontade para participar na aula era unânime. Confrontada com a situação fiquei 

curiosa para perceber de que forma poderia modificar a estrutura da sessão 

para que a turma mostrasse mais interesse nas aulas sem que estas 

perdessem o que de mais importante têm, a aprendizagem dos alunos. 

Como afirmam Mesquita e Graça (2011), tendo em conta a variedade de 

modelos de instrução ora centrados no professor ora centrados no aluno, o 

importante é descobrir o equilíbrio entre o apoio que o aluno precisa e a 

autonomia que o vai levar a desenvolver uma ligação duradoura com desporto. 

Com efeito, o objetivo do professor é adequar a prática pedagógica e a 

organização da aula a um sistema que permita que os alunos desenvolvam 

competências, não só motoras mas também sociais, que os levem a ter 

experiências positivas nas aulas de educação física. 

De forma a contextualizar o estudo, é apresentado um enquadramento teórico 

que pretende, em primeiro lugar, ilustrar o papel, o valor, e a atual imagem do 

atletismo enquanto modalidade, na escola e, em segundo lugar, apresentar os 

dois modelos de ensino aplicados neste estudo. O Modelo de Instrução Direta 

(MID) tem sido um modelo muito utilizado tanto na escola como no treino 

desportivo. Este modelo, centrado no professor, confere à sua função a 

“…tomada de decisão de praticamente todas as decisões acerca do processo 

de ensino-aprendizagem” (Mesquita & Graça, 2011, p. 48) e, as suas 

características tradicionais, afastam-no completamente da realidade do 

desporto (Pereira, 2015). Já o Modelo de Educação Desportiva (MED), “aposta 

na democratização e humanização do Desporto, de forma a evitar os 

problemas associados a uma cultura desportiva enviesada…” (Curnow e 
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Macdonald,1995  cit. por Graça & Mesquita, 2007, p. 410) e desenrola-se em 

torno de três pilares que oferecem ao aluno outra perspetiva em relação à 

prática desportiva. Este modelo apresenta seis características que ilustram a 

sua similaridade ao desporto em contexto treino: a afiliação, a competição 

formal, os registos estatísticos, a festividade, a época desportiva e o evento 

culminante (Siedentop, 1994). 

Posteriormente, é apresentado o motivo que potenciou este estudo e quais os 

objetivos a que este se propõe responder. De seguida, é feita toda a explicação 

da metodologia utilizada desde a escolha dos participantes, a organização das 

aulas da modalidade e os métodos escolhidas para a recolha e a análise de 

dados, suportados pelas respetivas justificações.  

A apresentação dos resultados é exposta em duas partes, uma relativa ao MID 

e outra ao MED, ambos aplicados na modalidade de atletismo. 

A discussão dos resultados apresentados será realizada em dois tópicos que 

pretendem responder aos objetivos do estudo, um é relativo à percepção dos 

alunos em relação às suas aprendizagens e o outro relativo à percepção dos 

alunos acerca da sua motivação para a prática. 

Por fim, são apresentadas as conclusões e limitações do estudo.      

5.2 Enquadramento teórico  

5.2.1 Atletismo na escola 

Como escreveram Rolim e Garcia (2013) o atletismo abrange uma diversidade 

de disciplinas que se traduzem numa exigência muito grande no que toca aos 

materiais e espaços necessários e, em alguns casos, numa vasta lista de 

condições de segurança. Esta elevada variedade de conteúdos faz do atletismo 

uma modalidade que é muitas vezes vista como uma boa base para as 

restantes modalidades desportivas sendo que representa o alicerce das 

mesmas ao nível dos seus movimentos como a corrida, os saltos e os 

lançamentos (Pereira, 2015). Tendo em conta esta perspectiva podemos 

afirmar que “…indivíduos que reúnem em si características muito diferenciadas 

podem encontrar no Atletismo a diversão, o sucesso, ter os seus momentos de 
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emulação, enfim, conhecer os seus limites e descobrir novos desafios” (Rolim 

et al., 2000, p. 33). 

Ainda no mesmo artigo Rolim et al. (2000) sugerem algumas justificações para 

a falta de importância que a modalidade tem na escola como a necessidade de 

material e espaços específicos, a limitação, disponibilidade e interesse dos 

professores e as características e gostos dos alunos que são muitas vezes 

moldados pelo aliciamento social em torno de outras modalidades desportivas. 

Contudo há dois problemas que, na minha opinião, merecem uma atenção 

especial. Em primeiro os métodos utilizados na abordagem ao atletismo que 

como afirmam Rolim e Garcia (2013, p. 19) “… é conduzida muito à imagem do 

adulto e segundo princípios de vitória absoluta” e, em segundo, a forma como 

são lecionados os conteúdos onde “… as propostas de aprendizagem se 

centram num tecnicismo exacerbado sem prever formas jogadas” (Rolim & 

Garcia, 2013, p. 19). 

5.2.2. Modelo de Instrução Direta 

O MID é um modelo com pressupostos muito claros e apresenta-se como 

relevante no repertório do professor. Como patenteia uma aprendizagem 

orientada para a tarefa, este modelo tem como principal objetivo a promoção 

do conhecimento, o domínio de competências e a aquisição das mesmas e 

deixando para segundo plano as interações sociais e o desenvolvimento do 

raciocínio complexo (Arends, 2008).  

De forma a potenciar o envolvimento ativo dos alunos nas aulas, o MID centra 

no professor todas as decisões do processo de ensino-aprendizagem ou seja, 

é o professor que gere a totalidade da aula a nível de regras, rotinas e tempo 

de exercitação (Mesquita & Graça, 2009). Para além da gestão, o professor 

também “…controla as atividades, confere ao processo instrucional um caratér 

explícito e formal” (Pereira, 2015, p. 46). 

Este modelo responde à necessidade de adquirir competências de forma 

simples e direta. Desta forma, a aprendizagem surge na sucessão de 

estímulos-resposta. Por outras palavras, é possível constatar que o MID pode 

ser vantajoso na lecionação de habilidades que podem ser decompostas de 
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forma a se efetuar uma abordagem por passos, como acontece nas 

modalidades com contextos mais fechados onde a imprevisibilidade é menor 

(Mesquita e Graça, 2009). 

5.2.3. Modelo de Educação Desportiva 

Siedentop (1987) refere que o MED surgiu para combater o ensino das 

atividades desportivas em formatos que lhes retiravam os verdadeiros 

contextos das suas práticas. A partir desta perspetiva podemos afirmar que 

este modelo se afasta do anterior na medida em que privilegia formatos menos 

estanques no processo de ensino-aprendizagem e permite que as atividades 

sejam contextualizadas de forma a potenciar o seu significado (Mesquita e 

Graça, 2009). 

O MED pretende renovar o ensino da educação física na escola, reformulando 

e enaltecendo o seu potencial educativo através da contextualização da 

prática. Este posicionamento é suportado por três eixos fundamentais: a 

competência desportiva, a literacia desportiva e o entusiasmo pelo desporto 

que conferem à educação física a competência para transparecer os costumes 

e formalidades relativos ao desporto (Graça & Mesquita, 2007). 

Esta contextualização só é possível através das características estruturais do 

MED (Mesquita e Graça, 2009), a época desportiva, a filiação, a competição 

formal, os registos estatísticos, a festividade o evento culminante (Siedentop, 

1994). 

Ao observar a estrutura do MED é possível perceber que “este modelo propõe 

um processo de ensino-aprendizagem no qual o aluno é submetido a uma 

pedagogia cooperativa e construtivista, sendo ele o ator principal do 

processo…” (Pereira. 2015, p.56). Desta forma os alunos têm a possibilidade 

de vivenciar o desporto em todos os seus papéis na medida em experimentam 

as responsabilidades dos intervenientes da prática desportiva desde atleta até 

treinador ou árbitro e, por isso têm a oportunidade de aprender o desporto num 

formato mais amplo e com uma intervenção mais ativa (Pereira, 2015).  
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5.3. Objetivos do estudo 

O ponto de partida deste estudo surge da curiosidade, da professora da turma, 

acerca do facto de os alunos apresentarem uma visão negativa em relação ao 

atletismo. Foi então intenção deste estudo perceber se o modelo de ensino 

utilizado nas aulas poderia interferir com a perspetiva dos alunos em relação às 

suas aprendizagens e à sua motivação nesta modalidade. 

Com este estudo pretendo perceber qual o modelo, entre o MID e o MED, 

potencia a aprendizagem dos alunos, em que tipo de estrutura organizacional 

os alunos pensam que existe maior motivação e quais as razões apontadas 

para sustentar as ideias apresentadas.  

5.4. Metodologia 

5.4.1. Participantes 

Participaram neste estudo 23 alunos, com idades compreendidas entre os 16 e 

os 17 anos, que frequentaram o 11º ano, na EBSRF, durante o ano letivo 

2015/2016.  

A turma foi informada acerca do objetivo do estudo e dos seus procedimentos 

de forma a terem conhecimento do processo onde estavam inseridos. Foi de 

igual forma, solicitado a todos os Encarregados de Educação o consentimento 

informado para a participação dos seus educandos nas entrevistas a realizar 

no decorrer do estudo. 

Todos os alunos foram intervenientes nas aulas da modalidade analisada e 

participaram ativamente em todas as aulas da mesma. 

5.4.2. Fase de aplicação dos modelos 

Na EBSRF, a carga horário semanal em educação física é de 150 minutos 

distribuídos por duas aulas (uma de 50 minutos e outra de 100 minutos). Todas 

as aulas são planeadas no início do ano tendo em conta as modalidades que 

devem ser lecionados e os espaços disponíveis para cada professor, segundo 

o roulement. 
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Seguindo as diretrizes do GEF, durante o ano letivo foram lecionadas no 11º 

ano quatro disciplinas do atletismo, a resistência, o lançamento do dardo, a 

velocidade e as estafetas. 

No 1º período foram lecionadas as disciplinas de resistência e lançamento do 

dardo. Para estas aulas foram destinados 6 blocos de 50 minutos onde foram 

lecionados os conteúdos de noção de tempo, ritmo e esforço na disciplina de 

resistência e de pega do engenho, lançamento estático, corrida frontal, corrida 

lateral e técnica completa na disciplina de lançamento do dardo. 

Para esta primeira abordagem foi seguido o MID. A escolha deste modelo 

esteve relacionada com o momento inicial do ano que marcava a entrada da 

professora (professora-estagiária) e que por isso, era uma altura chave para a 

aquisição de regra e rotinas, com o reduzido número de aulas destinadas à 

modalidade e, também com as disciplinas em causa que permitiam uma 

decomposição dos seus conteúdos de forma a existir uma progressão 

sequencial muito marcada e acompanhada pela demonstração e pelo feedback 

corretivo em todas as fases. Em todas as aulas foi feita a revisão da anterior 

através do questionamento e houve sempre espaço para relembrar os 

conteúdos já lecionados através da sua exercitação. 

No 2º período foram lecionadas as disciplinas de velocidade e estafetas. Para 

estas aulas foram destinados 10 blocos de 50 minutos onde foram lecionados 

os conteúdos de técnica de corrida, partidas de bloco, fase de reação, fase de 

aceleração e fase maximal na disciplina velocidade e de técnicas de 

transmissão e zonas de transmissão e aceleração na disciplina estafetas. 

Desta vez as aulas foram orientadas segundos os princípios do MED. A 

escolha deste modelo esteve relacionada com a familiarização dos alunos com 

o modelo, com as circunstâncias temporais que previam um maior número de 

aulas para a modalidade e, também com as disciplinas em causa que 

potenciavam a competição e o trabalho em grupos, mais especificamente no 

caso das estafetas. Em todas as aulas houve competição entre equipas e no 

fim realizou-se um evento culminante que contou com uma série de 

competições e com a entrega dos prémios relativos à prestação social e 

competitiva das equipas. As competições, quer de estafetas, quer de 50 
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metros, respeitaram sempre o nível motor dos alunos e foram organizadas 

tendo em conta essas características individuais. 

Os treinadores foram sugeridos pela professora da turma mas a formação das 

equipas foi da inteira responsabilidade dos alunos. Como afirma Pereira (2015) 

fazer parte de uma equipa é benéfico para o desenvolvimento social dos alunos 

principalmente quando esta se mantém permanente. Seguindo este ponto de 

vista, as equipas não sofreram alterações durante o período dedicado à 

modalidade. As equipas apresentaram-se sempre com a respetiva cor, 

atribuíam valor e reconheciam o seu capitão e realizavam os exercícios no 

local destinado à sua equipa assegurando a presença da afiliação durante todo 

o processo. 

5.4.3. Recolha de dados 

A recolha dos dados foi realizada através de entrevista semiestruturada em 

focus grupo, a primeira após a aplicação do MID e a segunda após a aplicação 

do MED. Esta técnica foi escolhida por ser usado para “…para compreender a 

relação entre causa e efeito perguntando às pessoas coisas acerca desse 

relacionamento” (Galego & Gomes, 2005, p. 178). 

“Nas entrevistas focus grupo junta-se um grupo de indivíduos num ambiente 

considerado de suporte e apoio mútuo” (Queirós & Lacerda, 2013, p. 191) por 

isso, este ambiente faz com os participantes estejam mais descontraídos e 

completem as ideias uns dos outros fomentando a troca de ideias e a 

discussão acerca dos temas propostos. Neste sentido, a construção foi feita 

tendo em conta as características de cada um dos alunos. A turma foi dividida 

em 4 grupos (três grupos de seis alunos e um grupo de cinco alunos), onde 

cada grupo era composto por alunos com posturas muito idênticas. Em 

posteriores referências os alunos foram referenciados tendo em conta a 

primeira intervenção na primeira entrevista, o grupo onde estavam inseridos e o 

número da entrevista onde se encontrava. Por exemplo, o primeiro aluno do 

grupo 3 a falar na primeira entrevista corresponde ao aluno A1G3E1. 
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Os guiões de ambas as entrevistas foram realizados pela professora-estagiária 

e validados por professores especialistas, sendo constituídos por várias partes, 

tendo em vista os objetivos do estudo (anexo V).  

Como afirmam Queirós e Lacerda (2013) as características do entrevistador 

podem afetar a relação entre este e os entrevistados por isso, o entrevistador 

participante nesta recolha não foi a professora-estagiária mas sim um colega 

do núcleo, por esta considerar que a sua presença iria influenciar as respostas 

dos alunos. O entrevistador esteve presente em todas as aulas de ambos os 

modelos e estava familiarizado com o guião e com os objetivos do estudo. 

O local onde se realiza a entrevista é um dos pontos que pode afetar os 

resultados obtidos, sendo assim todas as entrevistas foram realizadas em 

locais calmos e sem interferência de terceiros (Queirós e Lacerda, 2013). 

Todas as oito entrevistas foram autorizadas pelos participantes e respetivos 

encarregados de educação e gravadas em duplo suporte (dois gravadores 

áudio) para garantir a segurança dos dados. Posteriormente foi feita a 

transcrição das entrevistas para que pudessem ser validadas pelos alunos e 

analisadas para a obtenção dos resultados.  

5.4.4. Análise dos dados 

A análise do conteúdo deste estudo realizou-se através de 3 procedimentos 

apontados por Miles e Huberman (1994): 

 Data Reduction – processo que reduz a informação obtida, pela 

exclusão de alguns excertos, tendo em conta os objetivos e tópicos de 

interesse. Contudo, a informação considerada irrelevante deve 

continuar acessível no caso de nos depararmos com factos 

inesperados. 

 Data Display – apresenta-se como um processo contínuo que visa a 

organização da informação obtida em tabelas ou outros formatos 

gráficos. 

 Conclusion drawing/verification - esta análise deve potenciar o 

desenvolvimento de conclusões relacionadas com o estudo. 
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O processo de redução dos conteúdos obtidos foi feito ao longo da atenta 

leitura do documento correspondente à transcrição das entrevistas. Devido ao 

reduzido volume de informação o processo de organização dos dados foi feito 

numa tabela composta pelos dados da primeira e da segunda entrevista, 

colocados lado a lado de forma a ser possível visualizar as opiniões relativas 

aos dois modelos de ensino. Os excertos foram sublinhados consoante a cor 

da categoria a que pertenciam. Foi utilizado um sistema de categorização mista 

uma vez que, as categorias aprendizagem e motivação foram criadas a priori 

tendo em conta a revisão da literatura, o objetivo do estudo e o guião da 

entrevista e, o tempo de exercitação, o feedback e o trabalho em equipa, 

foram sub-categorias criadas a posteriori, tendo em conta a informação que 

emergiu dos dados recolhidos. 

Ao longo do procedimento de data display os excertos foram coloridos a cor 

correspondente à sua categoria. Este processo facilitou a leitura e comparação 

dos dados que fundamentaram as conclusões do estudo.  

A apresentação dos dados está organizada segundo os modelos de ensino 

aplicados, apresentando a perspetiva dos alunos em relação às suas vivências 

em cada um deles. A discussão foi dividida em duas partes, uma relativa à 

categoria da aprendizagem e outra à categoria da motivação. A categoria da 

aprendizagem desenvolve as subcategorias do tempo de exercitação, do 

feedback e do trabalho em equipa 

5.5. Apresentação dos Resultados 

5.5.1. Modelo de Instrução Direta 

A postura assumida pela professora no 1º período foi algo autoritária uma vez 

que nesta fase ainda estava a descobrir estratégias para o controlo da turma. 

Deste modo, o MID foi o modelo que mais segurança deu à professora uma 

vez que nestas sessões era a professora a envolver os alunos nas tarefas e a 

assumir o controlo da aula, transmitindo todas a regras pelas quais esta se 

orientava de forma a garantir a eficácia das tarefas. A par do regulamento de 

funcionamento da aula, a professora estruturou as aulas de forma a existir uma 

repetição constante dos conteúdos aprendidos, pelo que todas as tarefas 
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seguiam uma sequência metodológica que se desenrolava considerando os 

exercícios propostos anteriormente. Este tipo de estrutura transparece, para os 

alunos, numa extrema organização do espaço da aula. 

“As aulas estavam bem organizadas. (…) Trabalhávamos em filas.” 

(A2G1E1) 

“Tínhamos muitos exercícios diferentes mas que faziam sentido porque 

juntavam coisas que já sabíamos” (A1G3E1) 

Durante as aulas de resistência e lançamento do dardo, a interação instrucional 

foi cuidadosa e regrada. O professor apresentava a iniciativa de praticamente 

todas a intervenções verbais, sendo que maior parte eram respetivas ao 

feedback. O feedback era, preferencialmente, corretivo de forma a retificar os 

erros observados e, por vezes, positivo para que a parte afetiva não fosse 

totalmente descurada. Desta forma, o feedback apresenta-se como um dos 

aspetos que os alunos referenciam como potenciadores da aprendizagem. 

“A presença da professora era importante. (…) Fizemos várias vezes os 

exercícios que eram avaliados e durante o exercício a professora ia-nos 

corrigindo um a um.” (A3G4E1)  

“O incentivo da professora também ajudava, puxava por nós” (A2G4E1) 

Como se pode verificar, pelas características deste modelo, a autonomia dada 

aos alunos não apresenta um papel relevante e o desenvolvimento de relações 

entre eles também não é um ponto importante. O facto de o modelo ser 

aplicado numa modalidade individual também fez com que a turma não 

sentisse que a estrutura da aula desenvolvesse um espírito de grupo e 

entreajuda. 

“A relação com os meus colegas acontece mais nos desportos coletivos” 

(A5G1E1) 

“Nesta modalidade somos só nós a fazer, não estamos a competir com 

ninguém” (A2G2E1) 

A turma estava familiarizada com vários modelos uma vez que já tinha 

integrado o processo de estágio no ano anterior. Por esta razão, quando 

questionados com estratégias para que se sentissem mais motivados nas 

aulas, foram várias as sugestões. Para além de modificações na estrutura 
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organizacional da aula, os alunos referiram que o número de aulas dedicados à 

modalidade foram muito reduzidas. 

“Se estivéssemos por equipas porque puxávamos mais uns pelos outros 

mas podia ser pior por causa do excesso de competição.” (A1G1E1) 

“Gostava que a corrida tivesse um propósito em vez de estar só a correr 

com o tempo.” (A1G4E1) 

“Precisávamos de ter mais aulas, eu até estava motivada para o dardo, 

era uma novidade mas precisava de mais aulas para melhorar.” (A4G4E1) 

5.5.2. Modelo de Educação Desportiva 

Durante a aplicação do MED os alunos assumiram um papel central durante as 

aulas de Educação Física. A construção das aulas foi realizada de forma a 

atribuir, aos alunos, responsabilidades que, normalmente, são desempenhadas 

pelo professor. Partindo desta perspectiva os alunos identificaram diferenças 

substanciais na sua participação na aula e na organização que esta 

apresentava. 

“A organização nem sempre foi a melhor mas a culpa era um bocado 

nossa porque, no início, era difícil tomar as decisões na equipa.” 

(A1G1E2) 

“ (…) Estávamos sempre em equipa. Fazíamos técnica de corrida e 

depois era logo competição.” (A6G2E2) 

Confrontados com a pergunta acerca do que mais os ajudou na sua 

aprendizagem os alunos referiram vários pontos como o trabalho em equipa, o 

tempo de exercitação e a contextualização da tarefa. 

“Eu acho que trabalhar em equipa, puxamos mais uns pelos outros. Se 

há alguém na nossa equipa que é melhor nós ficamos a querer atingir 

esse objetivo também.” (A5G3E2) 

“Como era por equipas nós ajudávamo-nos, só quando havia mais 

dificuldades é que vinha a professora.” (A3G4E2) 

“Como a minha equipa trabalha ao seu ritmo, tive mais tempo de 

exercitação.” (A5G1E2) 
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“É mais fácil melhorar em equipa do que individualmente, na correção de 

erros e assim (…) todos sabemos o que temos de fazer e quando vemos 

os erros nas pessoas dizemos o que devem melhorar.” (A6G4E2) 

“Fizemos as coisas como se faz a sério. Por exemplo nas estafetas 

corremos mesmo quatro e tínhamos as zonas para passar o 

testemunho.” (A1G2E2) 

Contudo, a característica mais enunciado pelos alunos foi a importância do 

papel do capitão. Os alunos olharam para este aluno como o líder da equipa, 

alguém com competência para os corrigir e encorajar durante as aulas. 

“Os capitães sabiam as correções que nos tinham de fazer. Isso é bom 

porque somos uma turma grande e era mais fácil para nos corrigirem 

(…) e ficávamos menos envergonhados.” (A3G1E2) 

“(…)assim temos mais ajuda do capitão, ele corrige e se corrigir mal a 

professora também o corrige.” (A5G2E2) 

“Se fosse só a professora era mais difícil para ela ver toda a gente e dar 

atenção a todos, assim o capitão está focada naquelas 5 pessoas e é 

mais fácil para ver os erros e corrigir.” (A3G3E2) 

“Claro que é bom a professora dar o seu feedback mas ser assim um 

amigo nosso e colega mais próximo é diferente.” (A2G3E2) 

Durante todo o processo os alunos sentiram que lhes foi dada uma maior 

autonomia para a organização e toma de decisão na aula. Este espaço que é 

dado pelo professor faz com que os alunos possam explorar as suas 

dificuldades e, desta forma, descobrir uma solução para os mesmos, sabendo 

que o professor estará sempre disposto a ajudar. 

“Eu gostei da autonomia que tive, não é demais nem é de menos. 

Estamos mais à vontade e trabalhamos mais ou menos como queremos 

mas a professora está sempre a controlar.” (A1G4E2) 

“A liberdade ajudou-nos a ter mais maturidade e conseguimos identificar 

os nossos próprios erros (…) assim conseguimos descobrir as nossas 

dificuldades porque a professora não nos está sempre a dizer o que 

temos de fazer.” (A2G2E2) 
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Esta organização também ajudou ao desenvolvimento das relações entre a 

turma e à criação de um ambiente agradável dentro das aulas e entre equipas. 

“Como escolhemos as equipas houve menos conflitos. A escolha dos 

capitães melhorou o ambiente porque faziam mesmo coisas importantes, 

eram mais motivadores e isso contribuiu para estarmos melhor em 

equipa, trabalhávamos bem e estávamos motivados.” (A3G2E2) 

“Temos uma proximidade maior, mais juntos acabamos por conhecer 

algumas coisas das pessoas que ainda não conhecíamos.” (A6G4E2) 

5.6. Discussão dos Resultados 

5.6.1. Perceção dos alunos acerca do modelo que lhes proporciona maior 

aprendizagem 

No que concerne à aprendizagem foram identificadas três sub-categorias: o 

tempo de exercitação, o feedback e o trabalho em equipa. Em todos estes 

pontos foi o MED a ter as opiniões mais favoráveis. 

O tempo de exercitação dedicado a cada disciplina esteve relacionado com o 

número de aulas dedicadas a cada um dos modelos. O MED apresenta 

exigências específicas quando à duração da UD uma vez que “o tempo de 

contacto do aluno com o conteúdo de ensino surge em contraponto à 

tradicional preferência de currículos salpicados de múltiplas atividades de 

reduzida duração e efeitos improváveis” (Mesquita & Graça, 2009, p. 61) por 

isso, os alunos apontaram o maior tempo e exercitação vivido nas disciplinas 

de velocidade e estafetas, como um dos fatores potenciadores de uma maior 

aprendizagem. 

Tanto no MID como no MED o feedback foi um ponto que os alunos referiram 

como um dos fatores com maior relevância para a sua aprendizagem. Contudo, 

enquanto que no MID o feedback era totalmente apresentado pela professora, 

pois, neste modelo a interação e a iniciativa vêm por parte do professor, sendo 

que todas as fontes de feedback e os respetivos timings são controlados pelo 

mesmo (Metzler, 2000), no MED também os colegas de equipa faziam as suas 

intervenções. Tal como afirmam Hastie et al. (2013) dado que o desempenho 

de um aluno tem importância para o resultado, estes acabam por prestar mais 
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atenção ao feedback fornecido pelos professores e pelos colegas durante a 

época desportiva, o que não se verificaria caso fosse utilizado um modelo de 

ensino mais tradicional. Com isto, para além de darem maior importância ao 

feedback pelo contexto e organização da aula, os alunos sentiram que este 

comportamento por parte dos colegas foi muito vantajoso na medida em que, 

por serem um grupo mais pequeno, era mais fácil identificar os erros e o 

feedback era mais regular. 

Como já referido o trabalho em equipa mostrou ser um fator importante na 

aprendizagem dos alunos. No entanto, para além do feedback, a equipa 

demonstrou um papel importantíssimo no incentivo ao colega e na escolha de 

objetivos umas vez que os alunos se sentiam motivados para superarem os 

seus limites e conseguirem alcançar objetivos que os colegas já tinham 

conseguido. Esta situação entre em conformidade com uma das premissas 

sobre a aprendizagem no MED referidas por Metzler (2000) que afirma que ao 

trabalharem de forma cooperativa numa equipa, os alunos podem definir e 

atingir objetivos de grupo. 

5.6.2. Perceção dos alunos acerca do modelo que mais os motiva para a 

modalidade. 

Na perspetiva da turma, entre o MID e o MED, o modelo que mais potencia a 

motivação dos alunos nas aulas é o MED. Os alunos referem que se sentem 

mais envolvidos nas tarefas apresentadas o que faz com que tenham mais 

vontade e energia para participar nas atividades propostas. Segundo Ford 

(1996) a força da motivação está no resultado da operação simultânea de 

objetivos e emoções. Metzler (2000) enquadra esta ideia no MED afirmando 

que, neste modelo é dado aos alunos um papel ativo e determinante no 

contexto e na estrutura da aula, sendo que estes são levados a tomar decisões 

que, noutro contexto, seriam tomadas pelo professor ou seja, os alunos 

reconheciam a importância que tinham no decorrer da aula e acreditavam que 

o papel que desempenharam era insubstituível uma vez que eram, muitas 

vezes, obrigados a tomar decisões que poderiam afetar o desempenho do 

grupo. 
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O relacionamento dentro de um grupo pode ter um papel importante na 

motivação dos alunos para a escola (Kindermann et al., 1996). Neste sentido, 

um dos pontos mais enaltecidos pelos alunos foi o trabalho em equipa. A 

afiliação, uma das seis características presentes no MED promove, nos alunos, 

o sentimento de pertença a um grupo (Mesquita e Graça, 2009) por isso, estes 

consideram que estar em grupo criou uma série de oportunidades que fazem 

com que se sentissem mais importantes. Esta opinião é também suportada por 

Weiner (1996) quando este refere que existe potencial para uma teoria da 

motivação que tenha a afiliação na sua essência. 

O envolvimento que tinham quando trabalhavam nas suas equipas fez com que 

assumissem uma responsabilidade, não só em relação ao seu trabalho mas em 

relação ao trabalho dos colegas. Este papel foi mais visível no capitão de 

equipa, que foi visto pelo grupo como um dos pontos-chave para a motivação e 

a melhoria do ambiente de aula. 

Um estudo de Sinelnikov e Hastie (2010), acerca dos momentos memoráveis 

identificados pelos alunos participantes em várias épocas do modelo de 

educação desportiva apresenta resultados que nos dizem que a competição 

formal foi a categoria mais identificada pelos alunos. De facto, a competição e 

autenticidade das tarefas foi também um dos motivos que proporcionou uma 

maior motivação nos alunos. Por um lado o facto de estarem a competir contra 

as outras equipas fazia com que quisessem empenhar-se mais, para que o 

resultado fosse bom para a equipa e, fazia com que a própria equipa fosse 

mais efusiva nos incentivos atribuídos ao atleta. Por outro a organização da 

competição tornava a tarefa idêntica às competições formais o que atribuía 

significa à atividade e fazia com que os alunos estivessem mais motivados. 

5.7. Conclusão 

Este estudo propunha-se a identificar qual o modelo, entre o MID e o MED, que 

os alunos percecionavam como o que mais potenciava a aprendizagem e o 

mais motivador. 

Através dos dados recolhidos é possível afirmar que os alunos percecionam o 

MED como o modelo que mais os motiva para as aulas de educação física. 
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Contudo, nem todas as características deste modelo foram referidas pelos 

alunos como sendo fatores relevantes para a sua motivação. 

Tendo em conta a mesma recolha, a turma também considerou que o MED era 

o modelo que lhes proporcionava maior aprendizagem. Mais uma vez nem 

todas as características presentes no MED foram referidas, sendo que os 

principais fatores valorizados foram o tempo de exercitação, o feedback e o 

trabalho em equipa. 

Em ambos os temas estudados, o papel da equipa e, consequentemente, o 

papel do capitão foram os que tiveram maior destaque sendo que tanto na 

motivação como na aprendizagem estes fatores são os mais referidos para 

sustentar a escolha do MED. 

Considero que este estudo foi uma mais valia, não só em termos de aplicação, 

uma vez que fez com que experimentasse modelos de ensino distintos como 

também, pelos resultados obtidos que me levam a encarar ambos os modelos 

de formas diferentes. 

Percebi que, nesta realidade, o MID foi vantajoso na medida em que me 

permitiu ter maior controlo da turma e um planeamento de aula mais 

simplificado. Contudo, este modelo não proporcionou o nível de aprendizagem 

e de motivação que os alunos vieram, posteriormente, a experimentar com o 

MED.  

Ao confrontar os resultados obtidos com as minhas crenças em relação a cada 

modelo considero que, numa abordagem inicial numa turma com a qual o 

professor nunca contactou, o recurso ao MID pode revelar-se necessário na 

medida em que, poderá ser a forma mais rápida para gerir a turma de forma 

eficaz. No entanto, assim que a gestão e organização dos alunos estiver 

controlada, acredito que a implementação progressiva do MED trará vantagens 

ao nível do empenho e da dedicação dos alunos o que, mais tarde, se poderá 

refletir numa maior motivação para a prática e, consequentemente, maior 

disposição para a aprendizagem. Contudo, devo referir que a turma, as 

condições e o ambiente da escola eram propícios à aplicação do MED o que 

não acontece em todas as realidades por isso, a escolha do modelo a aplicar 

deve ter em consideração todos os fatores que envolvem a prática e não deve 



139 
 

ser estanque uma vez que, como, professores, devemos saber adaptar a nossa 

intervenção e organização às situações que nos vão sendo apresentados. Com 

efeito, penso que, é possível fazer uma transição entre modelos e ir, aos 

poucos, introduzindo as características relativas ao MED de forma a 

conseguirmos percepcionar o que poderá, ou não, resultar com o grupo de 

alunos que encontramos.  

Como foi apresentado, é inquestionável o poder do MED no meu contexto de 

prática. No entanto, os modelos foram aplicados em disciplinas do atletismo 

diferentes o que poderá sugerir um enviesamento dos resultados. Considero 

também que o facto de os alunos já terem sido confrontados com o MED 

noutros anos de escolaridade pode ter influenciado a sua postura perante o 

MID. 

Este estudo veio reforçar e suportar a opinião que tinha acerca do MED e das 

suas vantagens, principalmente ao nível da motivação dos alunos. Acredito 

que, em práticas futuras, o modelo desempenhará um papel relevante na 

organização da minha ação enquanto professora e considero que trará 

resultados igualmente animadores aos relatados nestas páginas.  
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6. “Vê-los chegar, ajudá-los a crescer e deixá-los partir” 

Estas próximas palavras marcam o fim deste caminho. Só o escrever desta 

frase faz-me sentir um nó na garganta… Ainda não acabou e já tenho 

saudades. Apesar do valor inquestionável de todos os meus anos de formação 

nesta faculdade e da base de conhecimentos que me transmitiram para que 

fosse possível chegar até aqui, o ano do EP foi, sem dúvida, o mais marcante, 

o mais rico e o mais sentido.  

Foram 10 meses de viagem, de aprendizagem, de descoberta. Acredito que, só 

quem passa por este processo é que consegue perceber a quantidade de 

experiências valiosas pelas quais passamos durante este ano. Saímos do 

conforto da que foi a nossa segunda casa durante 4 anos, deixamos para trás a 

cadeira onde nos sentávamos todos os dias a ouvir os que foram os principais 

responsáveis pela orientação do nosso crescimento profissional (e muitas 

vezes pessoal) e vamos em busca de nos transformarmos num deles. Levamos 

os melhores exemplos na cabeça, assumimos uma postura idêntica à daqueles 

que deixaram uma marca especial, e conjugamos essas características mais 

pessoais com a teoria que absorvemos durante a formação. 

O instante em que calcei os sapatos de professora marcou o momento em que 

passei para o lado de lá, em que tomei consciência de tudo o que podia ter 

feito enquanto aluna, o momento em que desejei voltar atrás para fazer tudo de 

novo para arriscar mais e fazer melhor, o momento em que consegui ver o fim 

a aproximar-se num misto de sentimentos entre a felicidade e a nostalgia. O 

receio de crescer confrontou-me com responsabilidades, prazos, competência 

e com a obrigação de dar o exemplo, porque agora era eu no palco mas, a 

vontade, a ânsia e a curiosidade de assumir esta posição e inspirar os alunos, 

da mesma maneira que os professores me inspiraram a mim, sobrepôs-se às 

dúvidas e medos que este processo acarreta. 

Desde cedo tive consciência que este caminho não era para ser feito de forma 

solitária. Este espaço apresentava uma necessidade de partilha e troca de 

experiências e este aspecto foi um ponto que privilegiei. Gosto de ter a vida 

cheia de pessoas que expressam suas paixões, que me inspiram, que deixam 

um rasto de positivismo e boa disposição por onde passam e, encontrei neste 
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EP uma série de professores, quer na escola, quer na FADEUP, que me 

ajudaram a construir a profissional que sou hoje. Incentivaram-me a estudar, 

questionaram a minha tomada de decisão levando-me a uma reflexão profunda 

acerca da minha postura, levaram-me a perceber que o melhor deste processo 

é estar a fazer o que sempre quis, que a escola é para ser vivida, que 

conseguir envolver os alunos, de forma entusiasta, nas atividades é meio 

caminho andado para o sucesso da aula. 

Os alunos… esses fantásticos seres humanos, cheios de histórias para contar, 

felicidade para dar e mistérios por revelar. Relembrar passados, aproveitar 

presentes e inspirar futuros, foi o que tentei fazer durante este EP. Este 

convívio diário com alunos que são exatamente como eu era há cinco anos 

atrás fez com que conseguisse equilibrar e conjugar, da melhor forma, a minha 

postura enquanto professora e a forma como compreendia perfeitamente as 

atitudes e humores que eles apresentavam, revia-me muito neles e foi essa 

uma das características que fez com que a relação criada fosse tão fantástica. 

O início foi atribulado, a ansiedade e excessiva preocupação com a 

organização impedia-me de aproveitar o que esta profissão tem de mais rico, a 

proximidade com os alunos. Assim que me libertei, o espaço da aula 

transformou-se no meu espaço favorito dentro da escola.   

A primeira vez que os vi chegar percebi que me tinha saído a sorte grande, a 

postura exemplar, as amizades criadas, o interesse, tudo parecia incrível. O 

carinho foi imediato, é daqueles sentimentos que aparecem sem explicação, 

eram os meus primeiros alunos, a minha primeira turma, as pessoas com quem 

ia partilhar esta transformação, os 23 que nunca seriam esquecidos. Inspirar foi 

a palavra de ordem, inspirá-los e deixar-me inspirar, a EF era o espaço ideal 

para isso.  

Sou apaixonada por tudo o que faço, acredito que se não se fizer as coisas 

com gosto nada faz sentido e entrego-me, de corpo e alma, a tudo o que o que 

me dá prazer. Ser professora despertou estes sentimentos, tentei sempre 

conciliar as preferências dos alunos com os conteúdos da matéria, queria tê-los 

motivados, ajudá-los a crescer, desejava que se partilhassem comigo este 

entusiasmo e que vissem em mim alguém que estava a lutar pelo sucesso 
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deles. Penso que consegui, possivelmente não toquei todos da mesma forma 

nem com a mesma intensidade, mas os momentos da última aula, aqueles 

onde tive de os deixar partir, encheram-me o coração e fizeram-me vir embora 

com sentimento de dever cumprido e cheia de vontade de poder voltar para o 

ano.  

O estágio é isto, a partilha, a construção de relações profissionais e pessoais 

de grande valor, a aprendizagem constante, os conhecimentos adquiridos quer 

pelas conversas com os mais velhos, quer com a convivência com os mais 

novos. O estágio é isto, um ano de receios, confrontos pessoais, alguma luta, 

mas cheio de sentimentos bons, alegrias, autenticidade, amizade e 

saudade…toneladas de saudade! 

As palavras nunca são suficientes para exprimir quão preciosa foi esta 

experiência, mas espero que as páginas escritas neste RE espelhem um 

bocadinho da gratidão incalculável que tenho a todos os intervenientes neste 

processo, em especial aos meus alunos. 

Só queria poder voltar atrás e aproveitar tudo, outra vez! 
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Anexo I – Planeamento Anual 11º   

1º PERIODO 

Mês Dia Aula Hora Nº sessão UD UD Espaço 

S
e

te
m

b
ro

 22 1 e 2 11:30/13:05 Apresentação PD1 

25 3 10:30/11:15 Fitnessgram (vaivém e flexibilidade) GC 

29 4 e 5 11:30/13:05 1 e 2 de 6 Atletismo-Resis/Dardo PD1/EXT 

O
u

tu
b

ro
 

2 6 10:30/11:15 1 de 11 Ginástica Solo (AD) GP 

6 7 e 8 11:30/13:05 3 e 4 de 6 Atletismo-Resis/Dardo PD1/EXT 

9 9 10:30/11:15 2 de 11 Ginástica Solo GP 

13 10 e 11 11:30/13:05 3 e 4 de 11 Ginástica Solo GP 

16 12 10:30/11:15 5 de 6 Atletismo-Resis/Dardo (AS) PD2/EXT 

20 13 e 14 11:30/13:05 5 e 6 de 11 Ginástica Solo GP 

23 15 10:30/11:15 6 de 6 Atletismo-Resistência  (AS) PD2/EXT 

27 16 e 17 11:30/13:05 1 e 2 de 15 Voleibol (AD) PD1 

30 18 10:30/11:15 3 de 15 Voleibol GC/EXT 

N
o
v
e

m
b

ro
 

3 19 e 20 11:30/13:05 4 e 5  de 15 Voleibol PD1 

6 21 10:30/11:15 6  de 15 Voleibol  GC 

10 22 e 23 11:30/13:05 7 e 8  de 15 Voleibol  GC 

13 24 10:30/11:15 9  de 15 Voleibol PD1 

17 25 e 26 11:30/13:05 7 e 8 de 11 Ginástica Solo  GC 

20 27 10:30/11:15 Teste Teórico  PD1 

24 28 e 29 11:30/13:05 
10 e 11 de 

15 

Voleibol  PD1 

27 30 10:30/11:15 12 de 15 Voleibol GP 

D
e
z
e

m
b

ro
 

1 31 e 32 11:30/13:05 
13 e 14  de 

15 

 Voleibol (AS) PD1 

4 33 10:30/11:15 9 de 11 Ginástica Solo (AS) GP 

11 34 10:30/11:15 15 de 15 Voleibol Torneio/ E.C PD2 

15 35 e 36 11:30/13:05 
10 e 11 de 

11 

Ginástica Solo (AS) GP 
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2º PERIODO 

Mês Dia Aula Hora Nº sessão UD UD Espaço 

J
a

n
e

ir
o
 

5 37 e 38 11:30/13:05 1 e 2 de 8 Andebol (AD) PD1 

8 39 10:30/11:15 1 de 10 Atletismo-Est/Vel GC/EXT 

12 40 e 41 11:30/13:05 3 e 4 de 8 Andebol PD1 

15 42 10:30/11:15 2 de 10 Atletismo-Est/Vel GC/EXT 

19 43 e 44 11:30/13:05 3 e 4 de 10 Atletismo-Est/Vel GC/EXT 

22 45  10:30/11:15 5 de 8 Andebol PD1/EXT 

26 46 e 47 11:30/13:05 5 e 6 de 10 Atletismo-Est/Vel  GC/EXT 

29 48 10:30/11:15 6 de 8 Andebol PD1 

F
e
v
e

re
ir
o
 

2 49 e 50 11:30/13:05 7 e 8 de 8 Andebol (AS) PD1 

5 51 10:30/11:15 7 de 10 Atletismo-Est/Vel GP/EXT 

12 52 10:30/11:15 8 de 10 Atletismo-Est/Vel  GP/EXT 

16 53 e 54 11:30/13:05 1 e 2 de 8 Futsal (AD) PD1 

19 55 10:30/11:15 1 de 5 Dança GP 

23 56 e 57 11:30/13:05 9 e 10 de 10 Atletismo-Est/Vel (EC) GP/EXT 

26 58 10:30/11:15 3 de 8 Futsal PD2 

M
a

rç
o

 

1 59 e 60 11:30/13:05 1 e 2 de 8 Ginástica Acrobática GP 

4 61 10:30/11:15 4 de 8 Futsal PD2 

8 62 e 63 11:30/13:05 5 e 6 de 8 Futsal PD1 

11 64 10:30/11:15 Teste Teórico GC 

15 65 e 66 11:30/13:05 7 e 8 de 8 Futsal (AS) PD1 

18 67 10:30/11:15 Auto-avaliação GC 
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3º PERIODO 

Mês Dia Aula Hora Nº sessão UD UD Espaço 

A
b

ri
l 

12 71 e 72 11:30/13:05 2 e 3 de 5 Dança GC 

15 73 10:30/11:15 1 de 9 Basquetebol  PD1 

19 74 e 75 11:30/13:05 Atividade PES PD1 

22 76 10:30/11:15 3 de 8 Ginástica Acrobática GP 

26 77 e 78 11:30/13:05 2 e 3 de 9 Basquetebol PD1 

29 79 10:30/11:15 4 de 5 Dança GP 

M
a

io
 

3 80 e 81 11:30/13:05 4 e 5 de 8 Ginástica Acrobática GP 

6 82 10:30/11:15 4 de 9 Basquetebol  PD2 

10 83 e 84 11:30/13:05 6 e 7 de 8 Ginástica Acrobática  GP 

13 85 10:30/11:15 5 de 9 Basquetebol  PD2 

17 86 e 87 11:30/13:05 6 e 7 de 9 Basquetebol  PD1 

20 89 10:30/11:15 5 de 5 Dança (AS) GC 

24 90 e 91 11:30/13:05 8 e 9 de 9 Basquetebol (AS) PD1 

27 92 10:30/11:15 8 de 8 Ginástica Acrobática (AS) GC 

31 93 e 94 11:30/13:05 Fitnessgram GC 

J
u

n
h
o
 

3 95 10:30/11:15 Balanço final sobre a disciplina PD1 
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Anexo II – Material autoconstruído (mini-dardos) 
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Anexo III – Prémios relativo ao MED 
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Anexo IV – Cartaz do Corta-Mato  
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Anexo V – Guião da Entrevista  

 

Guião da Entrevista  
Objetivo: Conhecer a percepção dos alunos acerca da aprendizagem e motivação 
nas aulas de atletismo – Comparação ente MID e MED. 

1º entrevista 

Contextualização 

Questão Objetivo 

O que é que acham sobre o atletismo na 
escola?  

Saber se os alunos se interessam pela 
modalidade. 

Perceber se os alunos gostam da 
modalidade quer na E.F, quer no 
desporto escola. 

MID – aulas 1º período  

Questão  Objetivo 

O que acharam da organização das aulas 
de atletismo do 1ºperíodo? 

Percepcionar a opinião dos alunos acerca 
da forma como foram leccionadas as 
aulas de atletismo ao nível da sua 
estrutura organizativa 

Na vossa opinião, o que é que mais vos 
ajudou a desenvolver as vossas 
capacidades em cada disciplina? 

Saber o que foi mais relevante na 
aprendizagem (exercitação, feedback 
etc…) 

E a autonomia que vos foi dada? O que é 
que pensam sobre isso? 

Entender a opinião do aluno acerca da 
autonomia que teve na aula (exercícios, 
escolha de grupos, tempo de actividade.) 

O que acharam da relação que 
estabeleceram com os vossos colegas 
nestas aulas (sendo o atletismo uma 
modalidade individual)? 

Perceber em que medida os alunos 
estabeleceram alguma relação de 
entreajuda, cooperação e espírito de 
grupo durante as aulas. 

Apreciação Global e Sugestões  

Questão Objetivo 

O que acham que se podia melhorar 
naquelas aulas para vocês estarem mais 
motivados? 

Saber que melhorias podem ser feitas 
para que os alunos estejam mais 
motivados para a modalidade 

Têm alguma dúvida ou sugestão? Entender se restam dúvidas sobre a 
entrevista/processo e aceitar sugestões 
de melhoria.  
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2º entrevista 

Contextualização 

Questão Objetivo 

Como classificariam a vossa relação com 
o atletismo na escola, neste momento? 

Perceber se há diferenças, entre a 
relação dos alunos com a modalidade, da 
primeira para a segunda entrevista. 

MED – aulas 2º período  

Questão  Objetivo 

O que acharam da organização das aulas 
de atletismo do 1ºperíodo período? 

Percepcionar a opinião dos alunos acerca 
da forma como foram leccionadas as 
aulas de atletismo ao nível da sua 
estrutura organizativa 

Na vossa opinião, o que é que mais vos 
ajudou a desenvolver as vossas 
capacidades em cada disciplina? 

Saber o que foi mais relevante na 
aprendizagem (exercitação, feedback, 
manuais de equipa, etc…) 

E a autonomia que vos foi dada? O que é 
que pensam sobre isso? 

Entender a opinião do aluno acerca da 
autonomia que teve na aula (exercícios, 
escolha de grupos, tempo de actividade.) 

O que acharam da relação que 
estabeleceram com os vossos colegas 
nestas aulas (sendo o atletismo uma 
modalidade individual)? 

Perceber em que medida os alunos 
estabeleceram alguma relação de 
entreajuda, cooperação e espírito de 
grupo durante as aulas. 

Apreciação Global e Comparação 

Questão Objetivo 

Percepcionando a diferente organização 
das aulas de atletismo nos dois períodos, 
em que ambiente se sentiram mais 
motivados? 

Percepcionar a opinião dos alunos acerca 
do modelo instrucional que mais os 
motiva para a prática.  

Na vossa opinião, qual o formato de aula 
que mais beneficiou a vossa 
aprendizagem? 

Entender a percepção dos alunos sobre o 
modelo instrucional que lhes proporciona 
maior aprendizagem ao nível do atletismo 

 

 

 

 

 

 


